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BELGE GEÇMİŞİ 

 

Sürüm Yorum Tarih 

Sürüm 1.0 İlk baskı Şubat 2017 

Sürüm 2.0  PT8 Güncellemesi 

Metin aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: 

 Yeni bir Ek 12 eklenmesi; 

 Yeni Ek 12'deki geçici dipnotu kaldırmak için kısım 

5.5.8.3'ün revize edilmesi; 

 Kısım 5.5.8.2.2.3, Kullanım Sınıfı 2, Test Türleri'ne 

yeni bir dipnot eklenmesi; 

 Yeni Ek 12'den sonra Eklerin yeniden 

numaralandırılması ve bu Eklere yönelik tüm çapraz 

referansların revize edilmesi. 

Aralık 2017 

Sürüm 3.0 PT5 İçme Suyu Dezenfektanlarının Güncellenmesi: 

 Kısım 5.4.5 revize edilmiş ve güncellenmiştir; 

 Ek 3, PT5 için revize edilmiştir; 

 Ek 4, PT5 için revize edilmiştir. 

Ayrıca aşağıdaki düzeltmeler ve editoryal 

revizyonlar yapılmıştır: 

 Kısım 5.5.8.2.2.3: Sürüm 2.0'da eklenen dipnot 

(dipnot 28), Kullanım Sınıfı 1 ve Kullanım Sınıfı 2 

için geçerli olduğundan kısmın başına taşınmıştır. 

Şimdi dipnot 24'tür; 

 Ek 3: aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

o Escherichia coli ATCC 10536: PT2 ve PT3 için 

O'nun (X) olarak değiştirilmesi; 
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o Escherichia coli K12 NCTC 10538: PT2 için X'in 

(X) olarak değiştirilmesi; 

o PT3 için Proteus vulgaris ATCC 13315'in (meme 

ucu dezenfeksiyonu için değil) eklenmesi. 

 Ek 4: ECHA Biyosidal Ürünler internet 

sayfalarındaki tablolar rehber dokümana 

taşınmıştır, çünkü tablolardaki revize edilmiş 

bilgiler doğrudan bağlantılıdır ve kılavuz 

metnine yansıtılmıştır ve “Notlar” sadece test 

metodolojisi ayrıntılarını değil, kılavuz da 

sağlamaktadır; 

 Ek 4: aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

o Kılavuz kısmındaki düzeltmeler 

 PT4 için referanslar - içme suyu sistemlerindeki 

yüzeyler. 

o EN 13623'ten 4'e tayin sınırı indirgemesinin 

düzeltilmesi 

 Ek 16: okuyucuları, bu ekin BPD'ye atıfta bulunan 

ve artık kullanılmayan ve ayrıca kısımlar 2 ve 5'teki 

metne atıfta bulunması gereken bilgiler içerdiği 

konusunda bilgilendirmek için bir not eklenmiştir; 

bu bir sonraki güncellemede revize edilecektir. 
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ÖNSÖZ 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu, Biyosidal Ürün Yönetmeliğinin (BPR) 

başvuru tarihi (DoA) olan 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren sunulan aktif madde 

onayı ve ürün ruhsatlandırma başvuruları için geçerli olacaktır. 

Bu belge, BPR yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirileceğini 

açıklamaktadır. 

Bilimsel kılavuz, BPR (Bölüm A) tarafından belirlenen gerekli bilgilerin nasıl yerine 

getirileceği, insan sağlığı ve çevre konularının değerlendirilmesi için risk 

değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceği ve 

biyosidal ürünlerin kullanımından doğan ve yeterli şekilde etkin olan (Bölüm B & C) 

faydanın belirlenmesi etkililiğinin nasıl değerlendirileceği üzerine teknik bilimsel 

tavsiyeler sağlamaktadır. 

BPR kılavuzuna ek olarak, Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kılavuzu ve diğer ilgili 

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

kapsamındaki yeni başvurular için hala geçerli kabul edilmektedir. Ayrıca, bu 

belgeler, halen değerlendirilmekte olabilecek BPD kapsamındaki aktif madde onayı 

başvuruları veya ürün ruhsatlandırma başvuruları ile ilgili olarak hala geçerlidir. 

Ayrıca Komisyon, Biyosidal ürünler konusunda Yetkili Otoritelerın toplantılarında 

başvuru sahiplerine tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de daha ayrıntılı 

olarak ele almıştır. Bu belgelere dair bağlantılar için lütfen ECHA Biyosidal Ürün 

Kılavuzu web sitesine bakınız: [https://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-biocides-legislation]https://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-biocides-legislation. 
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Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Aktif madde onayı için yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin uygulanabilirliğine 

ilişkin kılavuz, BPC İnternet Sayfasında1 [https://echa.europa.eu/about-us/who-

we-are/biocidal-products-committee] bulunan "Yeni kılavuz ve kılavuzla ilgili 

belgelerin aktif madde onayında uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede 

verilmiştir ve ürün ruhsatlandırmasına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, lütfen 

ECHA Kılavuz sayfasında [https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-

july12-doc_6_2d_final_en.pdf] bulunan CA-july2012-doc6.2d (son) adlı CA 

belgesine bakınız.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bağlantı Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) altında mevcuttur [https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-

products-committee]

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
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 Okuyucu için NOTLAR: 

Bu belgede (EU) 528/2012 sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nden 

alıntılanan metin yeşil renkli kutularda belirtilmiştir. 

 

  Bu sembol not edilecek metni vurgulamaktadır. 

PT10, PT11, PT12, PT15, PT16, PT17, PT19 (eklembacaklı olmayanlar) 

ve PT20 için Kısım 5.6 ve alt bölümler: lütfen bu kılavuzdaki Genel 

kısımlar 1-3'e ve TNsG'ye bakınız. 
 

KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Kısaltma Açıklama 

AFNOR Association française de normalisation; Fransız ulusal 

standardizasyon kuruluşu 

http://www.afnor.org/ 

AOAC Resmi Analiz Kimyagerleri Birliği 

http://www.aoac.org/ 

AS Aktif madde  

ASTM Amerikan Test ve Materyal 

Topluluğu http://www.astm.org/ 

ATCC Amerikan Tipi Kültür 

Koleksiyonu 

http://www.lgcstandards-

atcc.org/ 

BP Biyosidal ürün 

BPD Biyosidal Ürünler Direktifi 98/8/EC 

BPR Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (EU) No 528/2012 

BS İngiliz standardı 

 

 

http://www.afnor.org/
http://www.aoac.org/
http://www.astm.org/
http://www.lgcstandards-atcc.org/
http://www.lgcstandards-atcc.org/
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CA/CAs 

eCA 

Yetkili Otorite / Yetkili Otoriteler 

 Değerlendirme yapan yetkili otorite, bir aktif 

maddenin onay veya birlik düzeyinde 

ruhsatlandırma başvurularını değerlendiren yetkili 

otoritedir. 

 Başvuru alan yetkil otorite, ulusal düzeyde 

ruhsatlandırma başvurularını alan yetkili 

otoritedir. 

CAR Yetkili Otorite Raporu (ayrıca değerlendirme raporu olarak 

da bilinir). 

CEN Comité Européen de Normalisation;   

Avrupa Standardizasyon Komitesi   

http://www.cen.eu/ 

CFU Koloni oluşturan birimler 

CIP Yerinde Temizlik 

CT Konsantrasyon x Zaman 

CV Kritik değer 

DIN Deutsches Institut fuer Normung; Alman ulusal 

standardizasyon kuruluşu 

http://www.din.de/ 

DVG Deutsche Veterinaermedizinische Gesellschaft; Alman 

Veteriner Hekimler Birliği 

http://www.dvg.net/ 

EN Avrupa Standardı 

EPPO Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı 

www.eppo.org 

http://www.cen.eu/
http://www.din.de/
http://www.dvg.net/
http://www.eppo.org/
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Kısaltma Açıklama 

ESL Tahmini hizmet ömrü 

AB Avrupa Birliği + Norveç, İzlanda ve Lichtenstein 

Lütfen BPR'nin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) için geçerli olduğunu ve 

bu nedenle metindeki tüm EU referanslarının AEA (AB + Norveç, 

İzlanda ve Lichtenstein) olarak anlaşılması gerektiğini unutmayınız. 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu http://www.iso.org/ 

KD Yere serme                                           

KD50 Test edilen hayvan grubunun %50'si için yere serme 

KT50 Test edilen hayvan grubunun %50'si için yere serme süresi 

LD50 Test edilen hayvan grubunun %50'sini öldüren doz 

MAD Verilerin karşılıklı kabulü 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü http://www.oecd.org/ 

prEN Taslak Avrupa Standardı 

PAR Geçici değerlendirme raporu 

PEG Ortak uzman grubu 

PT Ürün tipi 

SPC Ürün Özelliklerinin Özeti 

TC Teknik Komite 

TM Teknik Toplantı 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

TVC Toplam canlı bakteri sayımı 

UC Kullanım Sınıfı 

US-EPA Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı http://www.epa.gov/ 

VAH Verbund fuer Angewandte Hygiene; Uygulamalı Hijyen Birliği 

http://www.vah-online.de/ 

VOC Uçucu organik bileşik 

http://www.iso.org/
http://www.oecd.org/
http://www.epa.gov/
http://www.vah-online.de/
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Terimler Sözlüğü 

Standart terim Açıklama 

Zarflı virüslere karşı aktivite 

(ayrıca bkz. Virüsidal 

aktivite ve Sınırlı 

spektrumlu virüsidal 

aktivite) 

Yalnızca zarflı virüslere karşı aktivitesi olan 

hijyenik el ve cilt dezenfektanları için bir iddia. 

Algisit Algleri kontrol etmek (büyümesini engellemek) veya 

öldürmek için kullanılan bir ürün veya aktif madde. 

Algisidal aktivite Bir ürünün veya aktif maddenin, belirlenen 

koşullar altında canlı alg hücrelerinin sayısında. 

Azalma meydana getiren kapasite. 

Antimikrobiyal ürün Mikroorganizmaların büyümesini engelleyen/sayısını 

azaltan/büyümesini azaltan bir ürün 

Bakterisit Belirlenen koşullar altında vejetatif bakterileri 

geri dönüşümsüz şekilde etkisiz hale getiren 

ürün veya aktif madde 

Bakterisidal aktivite Bir ürünün veya aktif maddenin, belirlenen koşullar 

altında ilgili test organizmalarının canlı bakteri 

hücrelerinin sayısında azalma meydana getiren 

kapasite 

Bakteriyostatik aktivite Bir ürünün veya aktif maddenin belirli koşullar altında 

bakteri üremesini engelleme kapasitesi 
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Biyosidal ürün BPR Madde 3(1)(a): 

- Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer 

başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayıyok 

etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı 

organizmanın etkisini  önleme, üzerinde kontrol edici 

bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak ve kullanıcıya 

sunulduğu haliyle bir ya da daha fazla aktif madde 

içeren, barındıran ya da bunların kompozisyonundan 

oluşturulan herhangi bir madde ya da karışımı, 

- Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer 

başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayıyok 

etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı 

organizmanın etkisini  önleme, üzerinde kontrol edici 

bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak olan, birinci 

paragraf kapsamında değerlendirilmeyenkarışımlardan 

yerinde üre_len herhangi bir madde ya da karışımı   

-Birincil biyosidal işlevi olan işlenmiş bir eşya, biyosidal 

ürün olarak kabul edilecektir. 

Biyofilm Bir substrat üzerinde hareketsiz hale getirilmiş ve 

mikrobiyal kökenli organik bir polimer matrisine 

gömülü mikrobiyal hücrelerin birikimi 

Biyostatik ürün Belirlenmiş koşullar altında mikroorganizmaların 

büyümesini engelleyen bir ürün 

Biyofilm üzerinde iyileştirici 

etki 

Biyosidal ürün, biyofilm oluşturulduktan sonra eklenir 

ve biyofilm stabilitesine etki ederek hücrelerle 

biyosidal ürün etkileşimini kolaylaştırır - deterjan 

görevi görebilir veya görmeyebilir ve biyofilmi 

yüzeyden ayırabilir 
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Standart terim Açıklama 

PT 2, 3, 4 ve 5 dahilinde 

dezenfektan 

Dezenfektan, cansız bir matrisin içindeki veya 

üzerindeki mikroorganizmaların sayısını, bir ürünün geri 

döndürülemez etkisiyle elde edilen, belirli bir amaca 

uygun olduğuna karar verilen bir düzeye indiren bir 

üründür 

PT 2, 3, 4 ve 5 dahilinde 

dezenfeksiyon 

Dezenfeksiyon, cansız bir matrisin içindeki veya 

üzerindeki mikroorganizmaların sayısının, bir ürünün 

geri döndürülemez etkisiyle elde edilen, belirli bir 

amaca uygun olduğuna karar verilen bir düzeye 

indirilmesidir 

PT1 dahilinde cilt 

dezenfeksiyonu 

Cilt dezenfeksiyonu, cilt üzerindeki 

mikroorganizmaların sayısının, bir ürünün geri 

döndürülemez etkisiyle elde edilen, belirli bir amaca 

uygun olduğuna karar verilen bir düzeye indirilmesidir 

Etkililik  Bir ürünün veya aktif maddenin, gerçek kullanım 

koşulları altında kullanıldığında, kendisi için yapılan 

etiket beyanlarında açıklandığı gibi bir etki üretme 

yeteneği. 

Akış durumu (biyofilm 

için) 

Biyofilm, ortamın (aşılanmış ve/veya taze) kapalı 

(rezervuar-pompa-boru) veya açık (rezervuar-pompa-

boru-çıkış) sistemde dolaştırıldığı bir tüp veya hazne 

boyunca yerleştirilmiş farklı yapıdaki destekler 

üzerinde oluşturulur 

Fungisit Tanımlanmış koşullar altında mantarları (vejetatif 

miselyumlar, aşılama mayaları ve/veya bunların 

sporları) geri döndürülemez şekilde etkisiz hale 

getiren bir ürün veya aktif madde 
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Fungisidal aktivite Bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar 

altında ilgili test organizmalarının canlı vejetatif maya 

hücrelerinin ve küf sporlarının sayısında bir azalma 

üretme kapasitesi    

Fungistatik aktivite Bir ürünün veya aktif maddenin belirli koşullar 

altında mantarların üremesini engelleme 

kabiliyeti 

Hijyenik el 

dezenfektanları 

Bir hijyenik el dezenfektanı, hijyenik bir el ovma 

dezenfektanı veya hijyenik bir el yıkama 

dezenfektanıdır. 

Hijyenik el ovma 

dezenfektanı 

Cildin yerleşik florasına bakılmaksızın geçişlerini 

önlemek için geçici olarak kontamine eden 

mikroorganizmalara yönelik, su eklenmeden elleri 

ovuşturmayı içeren kontaminasyon sonrası işlem için 

kullanılan ürün 

Hijyenik el yıkama 

dezenfektanı 

Cildin yerleşik florasına bakılmaksızın geçişlerini 

önlemek için geçici olarak kontamine eden 

mikroorganizmalara yönelik, su ile elleri yıkamayı 

içeren kontaminasyon sonrası işlem için kullanılan 

ürün 

Sınırlı spektrumlu 

virüsidal aktivite (ayrıca 

bkz. virüsidal aktivite ve 

zarflı virüslere karşı 

aktivite) 

Sınırlı spektrumlu virüsidal aktivite, test organizmaları 

olarak Adenovirüs ve Murin Norovirüs kullanan hijyenik 

el ve cilt dezenfektanları için bir beyandır, dolayısıyla 

test virüslerine ve tüm zarflı virüslere karşı aktiviteyi 

içerir (bkz. Ek 5). 

Log indirgeme / log10 

indirgeme / lg 

indirgeme  

Logaritmik bir ölçekte sunulan indirgeme. Örnek 1: bir 

dezenfeksiyon 108 bakteriyi 102 bakteriye 

düşürdüğünde, bu 6'lık lg indirgemesidir. Örnek 2: Bir 

dezenfeksiyon 5.107 mantar sporunu 8.103 mantar 

sporuna düşürdüğünde, bu 3.79'luk lg indirgemesidir. 
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Standart terim Açıklama 

Mikroplar/mikro

organizmalar 

bakteriler (vejetatif hücreler, bakteri sporları ve 

mikobakteriler dahil) mantarlar (mayalar, küfler ve 

mantar sporları dahil) algler, virüsler (bakteriyofajlar 

dahil), protozoa (kistler ve diğer kalıcı durumlar dahil), 

vb. 

Mikobakterisit Tanımlanmış koşullar altında mikobakterileri geri 

döndürülemez şekilde etkisiz hale getiren bir 

ürün veya aktif madde 

Mikobakterisidal 

aktivite 

Bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar 

altında ilgili test organizmalarının canlı mikobakteriyel 

hücrelerin sayısında bir azalma üretme kapasitesi 

Nötrleştirici Bir test içindeki bir dezenfektanın artık aktivitesini 

baskılayan ancak mikroorganizmaları engellemeyen 

veya etkisiz hale getirmeyen kimyasal bir madde veya 

formülasyon 

Performans 

standardı 

Bir beyanın kabul edilebilirliğine ilişkin bir kararın 

alındığı, kantitatif veya kalitatif (test yönteminde de 

belirtilebilir) biyosidal ürünler için düzenleyici veya 

bilimsel standart. 

Biyofilm 

üzerinde 

önleyici etki 

Biyosidal ürün, biyofilm oluşmadan önce mevcuttur 

ve hem hücre canlılığı hem de/veya hücre 

yapışması/biyofilm olgunlaşması üzerinde etkili 

olabilir 

Ürün tipi (PT) Ürün tipleri (PT) BPR ek V'de tanımlanmıştır 

Sporisit Tanımlanmış koşullar altında hareketsiz bakteri 

sporlarını etkisiz hale getiren bir ürün veya aktif madde 

Sporisidal 

aktivite 

Bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar 

altında ilgili test organizmalarının canlı bakteri 

sporlarının sayısında bir azalma üretme kapasitesi 
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Sporistatik 

aktivite 

Tanımlanmış koşullar altında bir ürünün hareketsiz 

bakteri sporlarının çimlenmesini engelleme yeteneği 

Statik durum 

(biyofilm için) 

Biyofilm, dikkate alınan mikroorganizmaya bağlı 

bir inkübasyon süresinden sonra karıştırılmadan 

mikroplakalar gibi destekler üzerinde oluşturulur 

Cerrahi el 

dezenfekta

nları 

Cerrahi el dezenfektanı, cerrahi el ovma dezenfektanı 

veya cerrahi el yıkama dezenfektanıdır. 

Cerrahi el 

ovma 

dezenfektanı 

Mikroorganizmaların cerrahi yaraya geçmesini önlemek 

için ellerin üzerindeki mikroorganizmaların florasına 

yönelik, su ilavesi olmadan elleri ovuşturmayı içeren 

preoperatif işlem için kullanılan ürün 

Cerrahi el 

yıkama 

dezenfekt

anı 

Mikroorganizmaların cerrahi yaraya geçmesini önlemek 

için ellerin üzerindeki mikroorganizmaların florasına 

yönelik, su ile elleri yıkamayı içeren preoperatif işlem 

için kullanılan ürün 

İşlenmiş madde İşlenmiş eşya, bir veya daha fazla biyosidal ürünle 

işlem görmüş veya kasıtlı olarak dahil edilmiş 

herhangi bir madde, karışım veya eşyadır 

Tüberkülosit Tanımlanmış koşullar altında mikobakterium tüberkülozu 

geri döndürülemez şekilde  

etkisiz hale getiren bir ürün veya aktif madde 
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Standart terim Açıklama 

Tüberkülosidal 

aktivite 

Tanımlanan koşullar altında test organizması 

mikobakterium terrae'nin canlı hücrelerinin sayısında 

bir azalma sağlama kabiliyetiyle kanıtlanmış olan, bir 

ürünün veya aktif maddenin mikobakterium 

tüberkülozu geri döndürülemez şekilde etkisiz hale 

getirme kapasitesi 

Virüsid Tanımlanmış koşullar altında virüsleri geri 

döndürülemez şekilde etkisiz hale getiren bir ürün 

veya aktif madde 

Virüsidal 

aktivite 

(ayrıca bkz. 

Sınırlı 

spektrumlu 

virüsidal 

aktivite + 

zarflı 

virüslere 

karşı aktivite) 

Bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar 

altında ilgili test organizmalarının enfeksiyöz virüs 

partiküllerinin sayısında bir azalma üretme 

kapasitesi 

"Tam spektrumlu" virüsidal aktivite, ilgili test 

organizmalarını kullanan ve dolayısıyla zarflı ve 

zarfsız virüslere karşı aktivite gösteren biyosidal 

ürünler için bir beyandır. 

Maya öldürücü Tanımlanmış koşullar altında mayayı geri döndürülemez 

şekilde etkisiz hale getiren bir ürün veya aktif madde 

Maya öldürücü 

aktivite 

Bir ürünün veya aktif maddenin, tanımlanan koşullar 

altında ilgili test organizmalarının canlı vejetatif maya 

hücrelerinin sayısında bir azalma üretme kapasitesi 
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1. GENEL GİRİŞ 

Ölçme ve Değerlendirme 

Aktif madde uygulamalarının değerlendirilmesi süreci (BPR) Madde 8'de ve biyosidal 

ürün dosyalarının değerlendirilmesine ilişkin ortak ilkeler (aktif madde onayı 

çerçevesinde temsili biyosidal ürün dahil) Ek VI'da (BPR) verilmiştir.  

Değerlendirmeyi yapan veya alıcı CA, (temsili) biyosidal ürünün önerilen 

kullanımına dayalı risk değerlendirmesini biyosidal ürünün aktif madde onayı veya 

ruhsat başvurusunu desteklemek üzere ibraz edilen verilere dayandırır. Genel 

değerlendirme ilkeleri Ek VI'da (BPR) sunulmuştur ve değerlendirme bu genel 

ilkelere göre yapılır. Değerlendirmeyi yapan organ ulaştığı sonuçları 

değerlendirmenin sonucuna dayandıracak ve (temsili) biyosidal ürünün Madde 

19(1)(b)'de belirtilen kriterlere uygun olup olmadığına ve/veya aktif maddenin 

onaylanıp onaylanmayacağına karar verecektir. 

Etkililik verileri, biyosidal ürünler için düzenleyici yönetim ve karar verme sürecinde 

temel bir bileşendir. Biyosidal ürünlerin kullanımından kaynaklanan faydayı tespit 

etmek için etkililik verileri gereklidir ve kullanımlarının insan ve çevre için 

oluşturduğu risklere karşı dengeli olmalıdır. 

Bir biyosidal ürüne ilişkin ruhsat, yalnızca, ürünün yeterince etkili olduğu 

kanıtlandığında BPR Madde 19 (1) b'ye göre verilecektir. 

Biyosidal ürünlerin kullanımının gerekli minimum düzeyde sınırlandırılması gerekliliği 

ve sürdürülebilir biyosidal ürün kullanımının genel gerekliliği için dahi (Madde 17 ve 

18 BPR), söz konusu biyosidal ürünün beklenen etkiyi sağlaması çok önemlidir. 

Biyosidal ürünlerde kullanılacak aktif maddenin(maddelerin) etkililiği ile ilgili gerekli 

bilgi ve veriler Ek II, BPR, başlık 1 No. 6 ve 7 ve başlık 2 No. 5 ve 6'da belirtilmiştir. 

Biyosidal ürünler için gerekli veriler Ek III, Başlık 1 No. 6 ve 7 ve başlık 2, No. 6 ve 

7'de belirtilmiştir. 
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Bu kılavuzun başındaki bu genel kısımlar (yani kısım 1, 2 ve 3), etkililik 

değerlendirmesine genel bir bakış sağlar; her Ürün Tipi (PT) için karşılanması 

gereken ve ilk aşamada izlenmesi gereken daha spesifik gereksinimler sonraki 

kısımlarda açıklanmaktadır. 

 

2. Beyanlar 

 

2.1 Giriş 

Bir biyosidal ürünün etkililiğinin değerlendirilmesi, aktif maddenin (ürün içindeki) 

aktivitesi veya ürünün kendisinin aktivitesi için yapılan beyanların uygun etkililik 

verileri ile desteklenip desteklenmediğini belirlemek için gerçekleştirilir. Bir beyan, 

etkililik testi için ön koşul ve temeldir. 

Beyanlar, problemin tanımından ve biyosidal işlemle çözülmesinin önerilme 

şeklinden oluşmalıdır. Beyanlar, aktif bir madde dosyasında verilen bilgileri, bir 

ürünün etiketi hakkındaki bilgileri, bir web sitesinde veya ürünle ilişkili broşürlerde 

verilen bilgileri içerir. Tüm beyanlar tutarlı olmalıdır. 

Beyanlar, başvuru sahibinin aktif madde/biyosidal ürünün kullanımından 

kaynaklandığını beyan etmek istediği aktivite ve faydalara bağlı olarak basitten 

karmaşığa kadar değişebilir. Bu, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 Beyanın amacı (örneğin böcek istilası ile materyalin tahrip edilmesini önlemek, 

yüzeyi dezenfekte etmek); 

 Ürünün işlevi (örn. insektisit, ahşap koruyucu, dezenfektan vb.); 

 Kontrol edilecek hedef organizma (grubu); 

 Kullanımdaki konsantrasyon; 

 Kullanım koşulları ve kullanım alanı; 

 Ürünün hedef organizmalar üzerinde kullanılmasından kaynaklanacak etki (örn. 

öldürme, kontrol etme, püskürtme, önleme, vb.); 

 Korunacak her türlü ürün, organizma veya eşya. 
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Bazı örnekler, farklı beyan matrislerinde ve PT'ye özel kılavuz bölümlerinde 

mevcuttur (sonraki kısımlara bakınız). 

Bununla birlikte, bu temel bilgiler, uygun olduğunda aktif maddenin/ürünün 

etkilerini daha ayrıntılı olarak açıklayan ek beyanlarla desteklenebilir, örneğin: 

 Etkinin ne kadar hızlı üretildiği; 

 Etkinin süresi (artıklık) veya ömrü; 

 Ürünün kullanılabileceği yüzey türleri (örn. sert gözenekli ve gözeneksiz yüzeyler, 

yumuşak ağaç). 

Eşyaları işlemek için kullanılan ürünler için ek bilgiler sağlanmalıdır: 

 İşlenmiş materyalin beklenen ömrü ile ilgili olarak etkinin dayanıklılığı; 

 Yaşlanma, dekompozisyon veya yıkama gibi diğer kullanım koşullarına karşı 

dayanıklılık; 

 İlgili olduğu durumlarda, farklı materyaller veya farklı kullanım koşulları için 

sızdırma/migrasyon verileri. 

Tüm beyanlar, verilerle veya uygun şekilde sağlam bilimsel temelli gerekçeli bir 

şekilde desteklenmelidir. 

2.2 Etiket beyanları ve kullanım talimatları 

Biyosidal ürün için kullanım talimatları ve beyanlar, Madde 22(2) (BPR) uyarınca 

biyosidal ürün özelliklerinin (SPC) özetine dahil edilmiştir. 

Etiket beyanı, kullanıcıya sağlanan ve normal kullanım koşulları altında bir biyosidal 

ürünün kullanılmasından kaynaklanacak biyosidal etkileri açıklayan bilgilerdir (örn. 

önerilen doz/uygulama oranında, önerilen uygulama yöntem(ler)i ile ve uygun 

alanlarda vb. kullanıldığında). Ürün etiketi, yalnızca SPC'de verilen yetkili 

kullanımlara uygun beyanları içerebilir. 

Etiket beyanları olabildiğince spesifik olmalı veya daha genel beyanlar ("hızlı etki" 

gibi) yapıldıysa, mümkünse etiket üzerinde daha fazla açıklığa kavuşturulmalıdır 

(örn. "hızlı etki - 5 dakika içinde etki eder"). Herhangi bir açıklama sağlanmadıysa, 

değerlendirmeyi yapan Yetkili Otorite başvuru sahibinden beyanı belirtmesini 

istemelidir. Normal bir kullanıcının makul olarak beyandan ne bekleyeceği 

konusunda bir yargıya varılmalıdır. Bu beyana göre değerlendirme yapılmalı ve 

kullanım talimatları dikkate alınmalıdır. 
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Bir ürün ruhsat başvurusu, bir taslak SPC içermeli ve ayrıca ürün için yapılan 

beyanları içeren taslak ürün etiketinin bir kopyasını içermelidir. 

Ürün aileleri için başvurular, aile içindeki ürünler için önerilen tüm beyanları 

kapsamalıdır. 

 

3. Etkililik verilerinin geliştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin genel 

hususlar 

3.1 Etkililik  

Etkililik, bir ürünün, önerilen ürün etiketinde (SPC'de verildiği gibi) kullanım 

talimatlarına göre kullanıldığında kendisi için öne sürülen beyanları yerine getirme 

yetisi olarak tanımlanır: Ürün, belirtilen koşullar altında beyan edilen organizmalara 

karşı yeterince etkili mi? Başvuru sahibi, ürünün kullanım alanını açıkça belirtmek 

için yeterli bilgi sağlamalıdır. Ayrıca ürünün kullanım talimatlarına uygun olarak 

kullanıldığında (konsantrasyon, uygulama yöntemi vb.) yeterince etkili olduğunu 

gösterecek çalışmalar yapılmalıdır. 

 

3.1.1 Etkililik testleri 

Başvuru sahibi, aktif maddenin/ürünün etkililiğini açıkça gösteren çalışmaları 

sunmalıdır. 

Çeşitli çalışma türlerini ayırt ederiz: 

 Tarama testleri 

 Laboratuvar çalışmaları 

 Laboratuvarda simülasyon testleri 

 Saha testleri 

Tarama testleri genellikle pratik/saha koşullarıyla ilgili değildir ve genellikle 

ürünün tamamıyla değil, yalnızca aktif maddeyle uygulanır. Söz konusu testler, bu 

nedenle, örneğin kullanılan konsantrasyonun optimum olduğunu göstermek için ek 

bilgiler sağlamak için birincil olarak faydalıdır. 
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Bir laboratuvarda belirlenen kriterlere göre etkililiği doğrulamak için laboratuvar 

çalışmaları yapılır. Bu testler, örneğin belirli bir süre boyunca bir ölüm oranını, bir 

yere serme (KD) etkisini ve gerekirse ürünün lezzetini doğrulamaya izin verir. 

Simülasyon testleri daha çok pratik/saha koşullarına bağlıdır ve bazı durumlarda 

etkililiği göstermek için yeterli olabilir. Simülasyon testleri yaşlanma, 

dekompozisyon, UV, yıkama vb. faktörleri içerebilir. Örnek: Sert yüzeylerdeki 

bakterileri kontrol etmeyi amaçlayan ürünlerin dezenfekte edilmesi için ilgili EN 

standartlarına göre bir süspansiyon testi ve bir yüzey testi yapılması yeterlidir. 

Saha testleri, etkililiğin çeşitli faktörlerden (hava durumu, popülasyon yoğunluğu, 

popülasyonun zaman içindeki doğal dalgalanması vb.) nasıl etkilenebileceğini 

değerlendirmek için, ürünün pratikte/saha koşullarında nasıl çalıştığına dair iyi bir 

gösterge sağlar. Bu testlerde deney düzeneği önemlidir. Testlerin sonuçları, 

işlenmemiş bir kontrol eşyasıyla elde edilen sonuçlarla veya işlemden önceki 

durumla karşılaştırılmalıdır: ancak, bazı durumlarda saha testlerine bir kontrol 

örneği dahil etmek mümkün değildir. 

Tarama testleri, laboratuvar çalışmaları ve simülasyon testleri her zaman aktif 

madde içermeyen, işlenmemiş bir kontrolü (yani bir negatif kontrol) içermelidir; 

bunun aktif madde içermeyen formüle edilmiş ürün olması tercih edilir. Bununla 

birlikte, gerekçeli olmak koşuluyla, bu sadece çözücü, örneğin su ile bir kontrol 

olabilir. EN dezenfeksiyon testi gibi bu kuralın birkaç istisnası vardır ve tüm 

istisnalar metodoloji tarafından gerekçelendirilmelidir. 

Testler tercihen standart protokollere uygun olarak gerçekleştirilmelidir, örn. CEN, 

ISO, OECD, ASTM vb. Standart protokoller mevcut değilse veya ilgili kullanım alanı 

için uygun değilse, ilgili çalışmaların sağlam bir bilimsel temele sahip olması şartıyla 

başka yöntemler de kullanılabilir. Tercihen, mevcut standart yöntemler, bu gibi 

durumlarda gerçek uygulamayı karşılayacak şekilde değiştirilmelidir. İdeal olarak, 

etkililik testleri için zorunlu olmasa da testler İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) 

veya benzer kalite güvence sistemlerine (ISO) uygun olarak gerçekleştirilir. 
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3.1.2 Test raporu 

Bazı standart testler (örn. EN testleri) şablon olarak kullanılması gereken uygun 

raporların örneklerini içerir. Diğer tüm durumlarda, test raporu aşağıdaki unsurları 

içermelidir: 

 giriş 

 materyaller ve yöntemler (örn. test edilen ürün kompozisyonu, test sıcaklığı 

koşulları, nem) 

 test edilen organizmalar 

 sonuçlar ve ham veriler 

 kılavuzda tanımlanan kriterlere dayalı sonuç/tartışma 

Giriş, testin amacını belirtmelidir. Standart bir test kullanıldığında, testin adı 

ve/veya numarası belirtilmelidir. Materyaller ve yöntemlerle ilgili kısım, test 

yönteminin tam bir açıklamasını sağlamalıdır. Uluslararası kabul görmüş standart 

bir yöntem kullanılıyorsa, testin kısa bir tanımının verilmesi yeterlidir. Kullanılan 

ürün ve aktif maddenin konsantrasyonu belirtilmelidir. Test edilen ürünün adı 

başvurunun sunulduğu ürünle aynı değilse (örneğin, AB dışında kullanılan bir ad 

veya ürün için dahili bir şirket kodu), test edilen ürünün tam kompozisyonu ayrı bir 

belgede sunulmalıdır. Kullanılan test organizmaları, ürünün kendisine karşı 

kullanılması amaçlanan organizmalara karşılık gelmeli veya yeterli temsilciler 

olmalıdır. Örneğin, bir ürünün hastanelerde bakterilere karşı kullanılması 

amaçlanıyorsa, ürünü olası tüm bakteri türleri üzerinde test etmek mümkün 

değildir. Bunun yerine, genellikle dört standart bakteri türü test edilir. Negatif 

kontrol testlerinin gerçekleştirildiği koşullar da açıklanmalıdır (örneğin, aktif 

maddeyi içermeyen ürünle işlenmiş, işlem görmemiş veya suyla işlemden 

geçirilmemiş). 

Materyaller ve yöntemler iyi tanımlanmalıdır. Standart test protokolleri durumunda, 

tüm sapmalar gösterilmeli ve gerekçelendirilmelidir. 
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Testin sonuçlarıyla ilgili kısım kantitatif veriler sağlamalıdır. Yalnızca sonuçların 

işlendiği tablo veya şekillerin sunulması yeterli değildir. Ham veriler de dahil 

edilmelidir. Testte tekrarların yapılması durumunda, sonuçlar uygun olduğunda 

istatistiksel bir analize de tabi tutulmalıdır. Raporun sonunda bir sonuç sunulmalıdır. 

Bazen sonuç için tartışmak ve/veya başka argümanlar sunmak gerekir. Özellikle 

saha testleri için, tekrarlanan testlerde elde edilen sonuçlar farklılık gösterebilir. 

Sonuçlardaki bu tür farklılıklar için bir açıklama sağlanırsa, muhtemelen bir test 

hala onaylanabilir. 

Örnek: Test 1'de ürün "yağmurla yıkandı" ve bu nedenle etkili değildi, ancak test 2 

ve 3 etkililiği gösteriyor. Böyle bir durumda testler kabul edilebilir ve ürünün x saat 

içinde yağmur beklendiğinde kullanılmaması gerektiği SPC'de belirtilir, çünkü bu, 

etkililiği olumsuz etkileyecektir. 

Ruhsat başvurusunda bulunurken, tüm etkililik testleri PAR'da özetlenmelidir. PAR 

formatı bir tablo içerir. Bu tablo, tüm etkililik sonuçlarına genel bir bakış sağlayacak 

şekilde doldurulmalıdır. Test, standart bir test değilse, yöntemin kısa bir açıklaması 

dahil edilmelidir. "Test sistemi/uygulanan konsantrasyon/maruziyet süresi" test 

kolonu, teste ilişkin tüm ilgili bilgileri, test parametresini (örn. temas süresi, 

sıcaklık, tekrarlar) amaçlanan kullanımla karşılaştırılabilecek şekilde içermelidir. 

Sadece "testi geçti" ifadesi değil, sonuçlar da belirtilmelidir (örn. %X ölüm oranı, log 

indirgeme >x). Bazı durumlarda sonuçları tablo yerine metin halinde özetlemek 

daha kolay olabilir (örn. saha denemeleri). 

Tablonun altında testler tartışılmalı ve test sonuçlarının ürünün farklı kullanımlar için 

kullanım koşulları altında etkililiğini nasıl gösterdiğine dair bir açıklama yapılmalıdır. 

3.2 Direnç 

Direnç konusu, Ürün Değerlendirmesine ilişkin TNsG'nin genel bölümünde 

tartışılmaktadır (Kısım 6). Aktif maddeler ve biyosidal ürünler için direnç hakkında 

bilgi verilmelidir. Ek olarak, her aktif bir maddenin incelemesini desteklemek için, 

bu aktif maddenin Yetkili Otorite Raporunda (CAR) dirençle ilgili bilgiler 

verilmektedir. 
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Direnç, uzman görüşü temelinde değerlendirilecektir. Direncin değerlendirilmesinde 

kazanılan deneyimler ışığında kılavuzun bu bölümü gelecekte güncellenecektir. 

4. Aktif madde onayı 

4.1 Giriş 

BPR Madde 4'e göre, söz konusu aktif maddeyi içeren en az bir biyosidal ürünün 

19(1) maddesinin (b) bendinde belirtilen kriterleri ve daha özel olarak bu kılavuz 

bağlamında, “biyosidal ürün yeterince etkilidir” ifadesini içeren paragraf (i)'yi 

karşılaması bekleniyorsa, aktif bir madde onaylanmalıdır. 

Aktif madde onay aşamasında aktif bir maddenin gözden geçirilmesi sırasında, hem 

aktif maddenin hem de temsili biyosidal ürünün etkililiği ilgili bir matriste 

değerlendirilir. Bu onay aşamasında, hem kendi başına hem de bir biyosidal ürün 

olarak formüle edildiğinde gösterilmesi gereken aktif maddenin aktivitesidir. 

Aktif maddeyi içeren bir biyosidal ürün, aktif madde onay aşamasında 

değerlendirilmesine rağmen, BPR sürecinin bu kısmı, öncelikle aktif maddenin 

kendisinin etkililiği ile ilgilidir. Bu bölümün amacı, başvuru sahiplerine ve Yetkili 

Otoritelere, aktif madde onay aşamasında etkililiğin değerlendirilmesine yönelik 

ilkeler hakkında kılavuz sağlamak ve aktif bir maddenin onay başvurusunda 

sağlanan bilgilerin, maddenin Birlik listesine dahil edilmesi için yeterli olup 

olmadığının belirlenmesine yardımcı olmaktır. Veri gereksinimi hakkında kılavuz için 

ECHA'nın BPR kapsamındaki kılavuzu Cilt II Bölüm A'ya bakınız. 

4.2 Genel ilkeler 

4.2.1 Kullanım amacı  

Aktif bir maddenin onayı için başvuruda bulunurken, başvuru sahibi aktif maddenin 

amaçlandığı kullanımları açıkça tanımlamalıdır. Bu bilgiler, etkililiğin doğru bir 

şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak için gereklidir ve her ürün tipi için ayrı 

ayrı şunları içermelidir: 

 Beyanın amacı (örn. böcek istilası ile materyalin yok edilmesini önlemek, 

bakteriyel kontaminasyon yoluyla enfeksiyon riskini azaltmak); 

 Aktif maddenin işlevi (örn. bakterisit, fungisit, rodentisit, insektisit); 
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 Kontrol edilecek hedef organizma(lar) (grubu); 

 Temsili hedef organizma(lar) üzerindeki etkiler (örn. çekmek, öldürmek, 

engellemek); 

 Korunacak her türlü ürün, organizma veya eşya. 

 Aktif maddenin ürünlerde ve uygun olduğunda işlenmiş eşyalarda kullanılacağı 

olası konsantrasyon. Bu olası konsantrasyonun, kısım 4.2.2.1'de açıklanan 

gereksinimlere göre etkili olduğu gösterilmelidir. 

Başvuruda, başvuru sahibi, aktif madde onay aşamasında veya temsili bir seçimde 

hedeflenen tüm hedef organizmalar hakkında bilgi sağlamayı seçebilir. 

Bununla birlikte, aktif maddenin onaylanabilmesi için, etkililiğin en az bir ana hedef 

organizma (veya hedef organizma grubu, örneğin bakteriler) için gösterilmesi 

gerekir. Ek hedef organizmalara karşı kullanım, ürün ruhsatlandırma aşamasında 

uygulanabilir. 

işlenmiş eşyalarda kullanılan aktif maddeler için, kısım 4.5'e ve alt bölüm 4.5.2 ve 

4.5.3'e bakınız. 

4.2.2 Etkililiğin değerlendirilmesi 

Aktif bir maddenin etkililiği hem CAR bölüm A'da (aktif maddenin intrinsik etkililiği 

ile ilgili) hem de bölüm B'de (aktif maddenin formüle edilmiş bir ürüne dahil 

edildiği) gösterilmelidir. Her bir bölümün değerlendirilmesi aşağıda açıklanmıştır. 

4.2.2.1 Aktif madde etkililiği (bölüm A): 

Aktif bir maddenin testi normalde teknik aktif madde veya aktif maddenin suda 

basit bir seyreltisi veya uygun bir matris kullanılarak yapıldığından (testin etkililiği 

etkileyebilecek başka maddelerin yokluğunda yapılması için), bu aşamada kapsamlı 

bir veri paketi ve değerlendirmeye gerek yoktur.     

Ancak, aktif madde ile ilgili olarak etkililik çalışmaları sunulmalıdır ve bu veriler, risk 

değerlendirmesiyle ilgili konsantrasyonda önerilen hedef organizmaların 

temsilcilerine karşı aktif maddenin doğal aktivitesini gösterebilmelidir.  
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Bu amaçla, aktif bir maddenin doğal aktivitesi, aktif bir maddenin, söz konusu 

kullanım için bir veya birkaç ilgili hedef organizma üzerinde yeterli bir etki sağlama 

kapasitesi olarak tanımlanabilir. 

Soğal aktiviteyi göstermek için aşağıdaki minimum gereksinimler yerine 

getirilmelidir: 

 Ana grup 1 için (dezenfektanlar: PT1, 2, 3, 4 ve 5), doğal aktivite, bir 

süspansiyon testinde gösterilen en az bir "sidal" aktivitedir ve beyan edilen aktivite 

için (örneğin bakterisit, maya öldürücü), tercihen CEN normlarına göre (Kademe 1 

testleri ve Kademe 2 adım 1 testleri) bir veya daha fazla temsili hedef 

organizmaya/organizmalara karşı gösterilmelidir. Test organizmaları ilgili normda 

belirtilenler olmalıdır. Temsili ürün için Kademe 2 adım 1 testi mevcutsa aktif 

madde için Kademe 1 testleri yeterlidir. Yalnızca spesifik biyostatik aktivite (örn. 

bakteriyostatik, fungistatik) beyan edildiğinde, uygun bir yöntem kullanılmalıdır. 

 Ana grup 2 için (koruyucular: PT6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13), doğal aktivite 

genellikle ilgili matriste birkaç ve ilgili hedef organizma üzerinde yapılan uyarım 

testlerinde gösterilen statik bir aktivitedir. Ancak iyileştirici etkileri olduğu beyan 

ediliyorsa sidal aktivitesi istenir. Sadece bir hedef organizmaya karşı etkililiği 

göstermek, PT ile ilgili kesin olarak tanımlanmış bir kullanım durumunda da kabul 

edilebilir (örneğin, PT11'de soğutma suyunda Legionella kontrolü). PT8 için, etkililik 

testini desteklemek ve test edilecek temsili hedef organizmalar hakkında 

göstergeler vermek için CEN normları mevcuttur. İşlenmemiş kontroldeki büyüme, 

testin geçerliliğini göstermek için gereklidir. Beyan sadece iyileştirici bir etki için ise, 

işlenmiş örnekteki mikrobiyal popülasyondaki düşüşün, işlenmiş kontrol örneklerine 

göre istatistiksel olarak önemli ölçüde daha fazla olduğunu göstermek yeterlidir. 

 Ana grup 3 için (haşereyle mücadele: PT14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20), doğal 

aktivite yalnızca bir hedef organizma için gösterilebilir (örneğin, farelerin kontrolü 

veya tahtakurularının kontrolü). 

 Ana grup 4 için (diğer biyosidal ürünler: PT21 ve PT22), doğal aktivite genellikle 

bir grup organizma (algler, hayvanlar, bakteriler) üzerinde desteklenir ve uygun 

hedef organizma örnekleri, PT21 ve PT22 için Etkililik kılavuzunda mevcuttur. 
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Minimum gereksinimler karşılanmadığında bu gerekçelendirilmelidir. 

Genel olarak, etkililik verileri laboratuvar testlerinden elde edilir ve başvuru sahibi 

tarafından gerçekleştirilir. Bununla birlikte, aktif maddenin uygulama oranı, hedef 

organizmalar, kullanım alanı ve özdeşliği açıklanırsa ve gerekli ise literatürden elde 

edilen etkililik verileri de kabul edilebilir. Koruma etkisini desteklemek için alıntı 

yapılan literatür kullanılıyorsa, işlenmemiş test örneklerinin büyümeyi desteklediğini 

de göstermelidir. İyileştirici etkiler beyan edildiğinde, alıntılanan literatür, PT 

kapsamındaki gereksinimlere göre aktif maddenin etkililiğini göstermelidir. Alıntı 

yapılan literatürün kullanımı, başvuru sahibi ile değerlendirmeyi yapan CA (eCA) 

arasında duruma göre kararlaştırılmalıdır. 

İşlemin bu aşamasında gösterilen etkililik seviyesinin yüksek olması gerekmez, 

çünkü basit bir çözelti içindeki aktif bir madde, tam olarak formüle edilmiş bir 

üründe kullanıldığı zamanki kadar etkili olmayabilir. Bu nedenle, gösterilen etkililik 

seviyeleri yukarıdaki minimum gereksinimleri karşılıyorsa, aktif bir madde yine de 

onay için uygun kabul edilmelidir. Tek başına aktif maddenin etkililik seviyelerinin 

beklenenden düşük olması durumunda, temsili ürün ile yapılan etkililik testleri 

yukarıdaki gereksinimlere göre yeterli/temel etkililik göstermelidir. Her ikisi de 

yetersizse, Birlik listesi için onay teklif edilmemelidir. 

Aktif maddenin kendisiyle hiçbir etkililik testi mevcut değilse, ancak sadece bir 

formülasyon ile testler mevcutsa, başvuru sahibi tarafından eş formülanların etkililik 

üzerindeki olası etkisine ilişkin bir gerekçe verilmelidir. Kullanılan eş formülanlar 

potansiyel olarak biyosidal aktiviteye sahipse, 

Etkililiğin eş formülanlardan değil, aktif maddeden kaynaklandığını göstermek 

önemlidir, örn. tüm eş formülanlarla ancak aktif madde olmadan bir kontrol 

yapılmalıdır. 

4.2.2.2 Ürün etkililiği (bölüm B): 

Birlik listesi için onay esas olarak aktif madde ile ilgili olsa da, bir temsili ürün için 

etkililik verileri de gereklidir. İdeal olarak, mevcut bir biyosidal ürün üzerine etkililik 

verileri sunulmalıdır.  
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Bu mümkün değilse, aktif maddenin, formüle edilmiş bir ürüne dahil edildiğinde, 

önerilen kullanıma göre hedef organizma üzerinde ve ilgili bir matriste bir etki 

üretebildiğini göstermek için temsili bir ürün hakkındaki veriler kabul edilebilir. 

Ancak, ürünün etkililiğinin ayrıntılı bir değerlendirmesi (önerilen etiket beyanlarının 

değerlendirilmesi dahil), aktif madde onay aşamasında her durumda gerekli 

değildir. Bu, örneğin, pazarlanan hiçbir ürünün mevcut olmadığı durum olabilir. 

Bununla birlikte, etkililik seviyesi (örneğin, "biyosidal" veya "biyostatik" aktivite 

türü) beyan edilen kullanımlarla tutarlı olmalı ve aktif madde bölümünde (bölüm A) 

belirtilen minimum gereksinimleri karşılamalıdır. 

4.2.3 Aktif madde onayı için genel değerlendirme 

Bir yandan maddenin doğal aktivitesini (teknik sınıf aktif madde veya su veya 

çözücüde seyrelti) ve diğer yandan önerilen hedef organizmalardan biri veya daha 

fazlasına karşı temsili ürünün etkililiğini göstermek için aktif madde üzerinde etkililik 

verilerinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.     Etkililik, risk değerlendirmesinde 

dikkate alınan kullanım(lar)a göre gösterilmelidir. Bazı haklı nedenlerden ötürü, 

biyosidal ürünün sonuçları yukarıda açıklanan gereksinimleri tam olarak 

karşılamıyorsa, aktif maddenin sonuçları etkililiği göstermek için yeterli olduğu 

sürece bu yine de kabul edilebilir. Diğer taraftan, aktif maddenin sonuçları yukarıda 

açıklanan gereksinimleri karşılamıyorsa, biyosidal ürünün kabul edilebilir verileri, eş 

formülanların ürünün etkililiğine katkıda bulunması hariç tutulabildiği sürece yeterli 

olabilir. 

Gösterilen etkililik seviyelerinin değerlendirmeyi yapan Üye Devlet tarafından 

endişelerini dile getirecek kadar düşük olduğu durumlarda, başvuru sahibinden 

sonucun neden hala kabul edilebilir olarak onaylanması gerektiğini 

gerekçelendirmesi istenmelidir. Aşağıda iki özel neden tartışılmaktadır: "temsili 

ürünler" kullanımı ve tek başına kullanılmayan ancak her zaman diğer aktif 

maddelerle kombinasyon halinde kullanılan aktif maddeler. 

4.2.4 Risk değerlendirmesi bağlantısı 

Etkililik testi ile aktif madde onay aşamasında insan sağlığı ve çevre için risk 

değerlendirmesi arasında temel bir bağlantı vardır: 
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 Risk değerlendirmesinde kullanılan aktif madde konsantrasyonlarının etkililiği 

kanıtlanmalıdır. 

 Risk değerlendirmesinde değerlendirilen kullanım için etkililik yeterli olmalıdır. 

Etkililik hakkındaki bilgiler, başvurulan kullanım(lar) için önerilen dozun 

değerlendirilmesi için önemlidir. Doz (veya aktif maddenin kullanılacağı muhtemel 

konsantrasyon(lar), BPR Ek II 6.4'te belirtildiği gibi) insan sağlığı ve çevre için 

maruziyet değerlendirmesinde başlangıç noktasıdır. 

4.3 İzolasyonda kullanılması amaçlanmayan aktif maddeler 

Bu kısım, bir üründe tek aktif madde olarak kullanılması amaçlanmayan aktif 

maddeleri ele almak için geliştirilmiştir. 

Aktif madde onay aşamasında aşağıdakiler gösterilmelidir: 

 Bölüm A'da (aktif maddeye ayrılmış), aktif maddenin doğal aktivitesi, beklenen 

kullanım alanıyla ilgili hedef organizmalara karşı gösterilmelidir. 

Değerlendirme, aktif maddenin kendi başına veya çok basit bir ürün halinde formüle 

edildiğinde bir etki üretebildiğini göstermelidir. Diğer aktif maddenin(maddelerin) 

yokluğundan dolayı, formülasyon geniş tabanlı aktivite spektrumundan ziyade sınırlı 

bir aktivite spektrumuna veya daha düşük bir etkiye sahip olabilir. 

Verilerin değerlendirilmesi, durum bazında yapılacaktır. Sınırlı etkililiğin kabul 

edilebilir olabileceği bazı örnekler: 

 farklı fungisitlerin farklı hedef mantar gruplarına karşı aktif olduğu ve bu 

nedenle antifungal aktivitenin tam spektrumunu üretmek için bir ürüne iki veya 

daha fazla fungisitin dahil edildiği, fungisidal aktiviteye sahip ahşap koruyucuları 

için; 

 sinerjistik bir etki uyguladıklarından aktif maddelerin insektisidal performansını 

iyileştirmek için diğer aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanılan insektisitler 

için; 

 kendi başına aktif bir madde olmayan bir eş formülanlarla (örn. yardımcı) 

kombinasyon halinde kullanılan insektisitler için; 

 başka aktif bir madde ile kombinasyon halinde kullanılan aktif madde. 
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Bununla birlikte, durumları daha sınırlı bir etkililik düzeyiyle gerekçelendirmek için 

her zaman uygun bir kanıt gereklidir. Kısım 4.2'deki minimum gereksinimler her 

zaman karşılanmalıdır. 

 Bölüm B'de (eşlik eden/temsili ürüne ayrılmış), aktif maddenin diğer (aktif) 

maddelerle kombinasyon halinde formüle edildiği bir ürünün etkililiği, beklenen 

kullanım alanıyla ilgili hedef organizmalara karşı gösterilmelidir. Aktif maddenin 

genel etkililiğe katkısının değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde ilgili etkililik 

testleri kullanılmalı ve yapılandırılmalıdır. Bu, etkililik verileri Bölüm A'da 

sunulmadıysa özellikle önemlidir. 

İki veya daha fazla aktif madde içeren formülasyonlar için etkililik veri paketleri, 

değerlendirme altındaki aktif maddeden aktivite katkısını belirlemek için tam olarak 

uygun değildir. Bu nedenle, değerlendirmeye tabi tutulan aktif maddenin ürünün 

toplam etkililiğine katkısının gerekçelendirilmesine büyük özen gösterilmelidir. 

Üründe bulunan diğer aktif maddelerin etki şekli/işlevi hakkında bilgi de istenir. 

Sunulan veriler, risk değerlendirmesi için (kullanım başına belirtilir) kullanılabilecek 

etkin bir konsantrasyonun (yani ürünün etkin uygulama oranında aktif maddenin 

konsantrasyonu) tanımlanmasına olanak sağlamalıdır. Bölüm B'de ek eş aktif 

maddeler içeren bir formülasyon sunulursa, bu formülasyon yalnızca etkililik testi ve 

izolasyonda kullanılmayan aktif maddenin olası kullanım içi konsantrasyonunu 

belirlemek için dikkate alınacaktır. 

BPC görüşüne, aktif maddenin diğer aktif maddeler veya sinerjistlerle kombinasyon 

halinde kullanılması amaçlandığını vurgulamak için bir ifade eklenmelidir. 

4.4 "Temsili ürünler" 

"Temsili ürün", tam olarak formüle edilmemiş bir üründür. Piyasaya arz edilmesi 

amaçlanmamıştır. 

BPR'nin gereksinimini karşılamak için, Birlik listesine (veya BPR Madde 25a'da atıfta 

bulunulan aktif maddeler Ek I'e) dahil edilecek aktif bir madde dosyasına, ilişkili 

biyosidal ürün gibi bir ürün eşlik edebilir. Mümkün olduğu ölçüde, yine de gerçek 

ürünlerden elde edilen veriler tavsiye edilmektedir. 
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Bazı temsili ürünler tam olarak formüle edilmiş bir ürüne çok benzeyebilirken, 

diğerleri nihai olarak piyasaya arz edilecek olan ürüne çok az benzerlik gösteren çok 

basit bir formülasyon olabilir. İkincisi, başvuru sahibinin ürünleri formüle etme 

konusunda sınırlı deneyime sahip olduğu durumlarda, örneğin yalnızca aktif 

maddeler açığa çıkaran başvuru sahipleri tarafından kullanılabilir. 

Aktif madde onay aşamasında aşağıdakiler gösterilmelidir: 

Değerlendirme, değerlendirilmekte olan aktif maddenin çok basit bir ürün halinde 

formüle edildiğinde bir etki yaratabildiğini (aktif madde tek başına veya bir çözücü 

içinde seyreltilmiş) ve başvuru sahibi tarafından beyan edilen kullanım 

amacı(amaçları) ile tutarlı olan ve maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilecek bir 

uygulama oranı tanımlayabildiğini göstermelidir. 

Temsili bir ürün kullanılırsa, başvuru sahibi tarafından uygun ve ayrıntılı bir gerekçe 

verilirse daha sınırlı bir etkililik düzeyi kabul edilebilir. Ancak, kısım 4.2'de belirtilen 

minimum gereksinimler her zaman karşılanmalıdır. 

4.5 İşlenmiş materyallerde ve işlenmiş eşyalarda kullanılan aktif 

maddeler 

İşlenmiş eşyalar 1 Eylül 2013 tarihinde BPR (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği) ile 

biyosidal ürün mevzuatına dahil edilmiştir. Bu, önceki mevzuat BPD ile 

karşılaştırıldığında farklı hususlar ve test yaklaşımları gerektirir. 

İşlenmiş eşyalarla ilgili kılavuz, 5.3 ve 5.4.6 kısımlarında daha ayrıntılı olarak ele 

alınmaktadır. 

 

4.5.1 Aktif madde onayı için etkililik değerlendirmesi 

AB'de piyasaya arz edilen biyosidal ürünler için, test etkililiği de dahil olmak üzere 

BPR'nin ruhsatlandırma gereksinimleri geçerlidir. AB'ye ithal edilen işlenmiş eşyalar 

için, etkililiği test etmek için sadece aktif madde onay aşaması vardır. Bu bakımdan, 

işlenmiş eşyalardaki kullanımın aktif madde onay aşamasında ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi özellikle önemlidir. 
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Aktif madde veya biyosidal ürünler için eşyaların işleme tabi tutulmasına yönelik 

beyanlarda bulunulduğunda, bu beyanları destekleyecek etkililik verileri 

sunulmalıdır (bkz. Ek II, Başlık 1, 6.6 ve Ek III, Başlık 1, 6.6 ve 6.7). Aktif madde 

düzeyinde beyanlarda bulunuluyorsa, işlenmiş eşyalardaki kullanımın etkililik 

değerlendirmesi, aktif madde değerlendirmesinin bir parçası olmalıdır. 

 

4.5.2 Spesifik PT'lerdeki aktif maddeler için etkililik değerlendirmesi 

Belirli PT'ler için bildirilen aktif maddeler için, bunların esas olarak veya yalnızca, 

örneğin PT'ler 6, 7, 8, 9, 10 (Ana grup 2) gibi eşyaları/materyalleri işlemek için 

kullanıldığı açıktır. Bu nedenle, eşyaları/materyalleri işlemek için kullanım açısından 

etkililik testi, aktif madde değerlendirmesinin doğal bir parçasıdır. Bu gibi 

durumlarda, etkililiğin değerlendirilmesinde  

işlenmiş eşyalardaki kullanım konsantrasyonları ve standart kullanım koşulları 

dikkate alınmalıdır. Ana grup 2 içindeki PT'lerin biyosidal işlevi genellikle belirli 

materyallerin biyolojik bozulmadan korunması, bazı durumlarda kokuların 

önlenmesidir. İşlenmiş eşyaların durumu katı veya sıvı olabilir. Kullanım koşulları 

kuru, nemli veya ıslak olabilir ki bu da aktif maddenin matris dışına salınması için 

oldukça önemli olabilir. Bu nedenle, temsili ürün, açıklanan kullanım aralığı ve 

kullanım koşullarında ve başvurulan matrislerin tipinde beyan edilen etkileri 

göstermelidir. Etkinin süresini, işlenmiş eşyanın ömrü ile ilişkili olarak göstermek 

için, yaşlanma, dekompozisyon veya yıkama gibi kullanım koşulları uygun şekilde 

simüle edilmelidir. 

PT'ler 1-5 (Ana grup 1) için bildirilen aktif maddeler genellikle (sıvı) biyosidal 

ürünlerde, örneğin el dezenfeksiyonu veya yüzey dezenfeksiyon ürünlerinde 

kullanılır. Bu ürünler açıkça biyosidal ürünler olarak kabul edilmektedir. Ancak 

bazen PT'ler 2, 3 veya 4'e ait aktif maddeler tekstil ürünleri ve diğer katı 

materyallerle birleştirilir; materyalin kendisinin korunması amaçlanmamıştır, ancak 

bir eşyaya, kullanıcısını korumayı amaçlayan yeni bir özellik kazandırılmıştır. Bu tür 

beyanlar için, test özellikle zordur ve etkililik testi tasarlanırken belirli kullanım 

koşulları dikkate alınmalıdır.  
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Bu tür testlerin nasıl tasarlanacağı hakkında daha fazla bilgiye kısım 5.4.6'da 

ulaşabilirsiniz. Aktif madde düzeyinde, temsili ürün, açıklanan kullanım aralığı ve 

kullanım koşullarında ve başvurulan matrislerin tipinde beyan edilen etkileri 

göstermelidir. Aktif maddenin matrisin dışına salınması ve dolayısıyla temsili ürünün 

etkililiği için çok önemli olduğundan, özellikle kullanım koşullarının ıslak durumu 

(kuru, nemli veya ıslak) dikkate alınmalıdır. Ayrıca, etkinin süresini, işlenmiş 

eşyanın ömrü ile ilişkili olarak göstermek için, yaşlanma, dekompozisyon veya 

yıkama gibi kullanım koşulları uygun şekilde simüle edilmelidir. Temsili ürünün 

etkililiğinin kanıtlanamadığı kullanım koşulları, uygun şekilde onay kapsamı dışında 

tutulmalıdır. 

PT'ler 18 ve 19'a ait (katı) eşyaları işlemek için kullanılan aktif maddeler farklı 

amaçlara sahip olabilir. İşlem, materyali korumaya yönelik olabilir (örneğin, güve 

hasarını önlemek için bir insektisit ile işleme tabi tutulmuş bir halı) veya insanları 

veya hayvanları böceklere karşı (örneğin bir kovucu ile işleme tabi tutulmuş 

giysiler) korumayı amaçlayabilir. Yine ikinci durumda, böyle bir ürünün biyosidal 

ürün tanımını karşılayıp karşılamadığı ve bir ruhsatlandırma prosedüründen geçmesi 

gerekip gerekmediği dikkatle değerlendirilmelidir. Aktif madde onay aşamasında, 

yapılan herhangi bir beyan, belirli kullanım koşulları (örneğin, giysiler için düzenli 

yıkama) ve aktif maddenin farklı matrislerde farklılık gösterebilen hedef 

organizmalar için kullanılabilirliği dikkate alınarak temsili ürün üzerinde uygun 

etkililik testleri ile kanıtlanmalıdır. 

5. Ürün ruhsatlandırması 

5.1 Ürün ruhsatlandırma aşamasında etkililiğin değerlendirilmesi 

Ürün Ruhsatlandırma aşaması, yapılan tüm beyanlar için biyosidal ürünün 

etkililiğine bakılması gereken değerlendirme sürecindeki noktadır. Daha fazla test 

organizması veya farklı kullanımlar, aktif madde onayına kıyasla ilgili olabilir. Bu 

aşamada ilgilenilenler aktif maddenin özellikleri değil, birden fazla aktif madde 

içerebilen tam olarak formüle edilmiş ürünün özellikleridir. 
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Bu nedenle, bu, formüle edilmiş ürünün etkililiğinin tam bir değerlendirmesinin 

yapılması gereken ve ürün için yapılan etiket beyanları ile ilgili etkililiğin 

değerlendirildiği aşamadır. Bu değerlendirme, tüm ilgili hedef türleri (veya temsili 

türleri), ürünü kullanmanın etkilerini, etki süresini ve hızını (uygunsa yaşlanma ve 

dekompozisyon da dahil), artık eylem beyanlarını ve diğer özel beyanları 

içermelidir. 

Biyosidal ürün ruhsatlandırmasında, başvuru sahibi, normal koşullar altında, uygun 

uygulama oranında ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında ürünün 

kullanım amaçlarını açıkça tanımlamalıdır. 

Bu bilgiler, etkililiğin doğru bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak için 

gereklidir ve her ürün tipi için ayrı ayrı şunları içermelidir: 

 Biyosidal ürünün amacı (örneğin böcek istilası ile materyalin tahrip olmasını 

önlemek, yüzeylerdeki bakteri kontaminasyonunu azaltmak); 

 Ürünün işlevi (örn. bakterisit, fungisit, rodentisit, insektisit); 

 Kontrol edilecek organizma(lar); 

 Temsili hedef organizma(lar) üzerindeki etkiler (örn. çekmek, öldürmek, 

engellemek); 

 Korunacak her türlü ürün, organizma veya eşya; 

 Aktif maddenin kullanılacağı konsantrasyon (uygunsa, her kullanım ve uygulama 

yöntemi için farklı hedefler için kullanım konsantrasyonları belirtilmelidir. Başvuru 

sahipleri, kullanım konsantrasyonlarının AB'nin farklı bölgelerinde farklı olması 

gerekip gerekmediğini de belirtmelidir); 

 Kullanım talimatlarının açıklaması. 

Ürün ruhsatlandırma aşamasında, beyan edilen tüm hedef organizmalara karşı 

etkililik gösterilmelidir. Bu aşamada ek hedef organizmalara (yani aktif madde onay 

aşamasında desteklenmeyen) karşı kullanım uygulanabilir. 

Eşyaları işlemek için kullanılan biyosidal ürünler için, olası geniş kullanım alanlarını 

benzer materyal kümeleri ve kullanım koşulları halinde kategorize etmek önemlidir.  
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Daha fazla ayrıntı için lütfen kısımlar 5.3, 5.4.2  

ve 5.5'e bakınız. 

 

5.2 Ürün aileleri 

5.2.1 Genel bilgiler 

Bir ürün ailesi, aynı aktif madde(ler) ve benzer kullanıma sahip, ancak 

formülasyonda küçük farklılıkları olan, ürünlerin etkililiğini önemli ölçüde 

azaltmayan bir ürün grubudur2. Bir ürün ailesi için ruhsat istendiğinde, etkililik tüm 

grup için gösterilmelidir, ancak her ürün için zorunlu değildir. Bir ürün ailesi farklı 

meta SPC’lere3 bölünebilir ve meta SPC’deki tüm ürünler aynı tehlike ve önlem 

ifadelerine sahiptir. Bununla birlikte, etkililik değerlendirmesi nedeniyle ekstra meta 

SPC'lerin eklenmesi de mümkündür (örneğin, ailedeki bazı ürünler bazı kullanımlar 

için etkili değildir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bir BPF'nin tam tanımı için BPR Madde 3'e bakınız. 

3 Bir meta SPC'nin tanımı için  bkz. CA-Nov15- Doc_4_3Update_note_for_guidance_on_BPF_concept.docx
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Bu nedenle, ürün ailesinin etkililik değerlendirmesinin, değerlendirmenin diğer 

bölümleriyle (örneğin ENV, HH ve fizikokimya) birlikte yapılması gerektiği ve meta 

SPC'lere bölünmenin genel bir değerlendirmesinin tüm alanlar hesaba katılarak 

yapılması gerektiğini unutulmamalıdır. Bu kılavuz özellikle, BPF ve meta SPC'lerin 

belirli yapılarına yol açabilecek etkililik beyanında farklılıkların değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır. Bu nedenle, çevre, insan sağlığı ve fizikokimya hesaba katıldığında 

aşağıdaki örneklerden bazıları meta SPC'lerin diğer yapılarını ortaya çıkarabilir. 

 

5.2.2 En kötü durum testi 

BPF kavramı, meta SPC'ler içinde ve arasında benzer ürünler arasında verilerin 

çapraz okunmasına izin verir. Aktif maddenin en düşük konsantrasyonuna sahip 

ürün üzerinde en kötü durum koşullarında etkililik testleri yapılmalıdır. Eş 

formülanların etkililik üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Ürün ve alınan koşullar 

için bir gerekçe verilmelidir. 

Bir ailedeki ürünlerin etkililiğini test etmek için testler ve kriterler, tekli ürünlerle 

aynıdır. Veri gereksinimleri ve test kriterleri için lütfen PT'ye özel bölümlere bakınız. 

 

Başvuru sahiplerinin, bir aile içindeki tüm ürünlerin aşağıdaki açılardan 

desteklendiğinden emin olmaları gerekir: 

 hedef organizmalar; 

 konsantrasyonlar / uygulama oranları; 

 temas süresi; 

 eş formülanların etkisi; 

 uygulama yöntemleri; 

 kullanım alanı / kullanım koşulları; 

 diğer etiket beyanları; 

 formülasyonlar; 

 diğer ilgili bilgiler. 
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Tablo 1: Ön temizlemeli/temizlemesiz kullanıma hazır dezenfektan 

örneği*. 

 

 Aile A 

Konsantrasyon AS: %1-4 

 meta SPC 1 meta SPC 2 

 Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 

Konsantrasyon 

AS 

%1 %1 %4 

hedef 

organizmalar 

bakteri mayaları bakteri mayaları bakteri maya 

virüsleri 

kullanım koşulları ön temizlemeden 

sonra uygulayın 

ön temizlemeden 

sonra uygulayın 

temizlemeden 

uygulayın 

renk 1 2 1 

Tablo 1'e ilişkin NOTLAR 

Bu örnekte, etkililik için en kötü durum tanımlanamamaktadır. Ürün 1 bakteri ve 

mayalara karşı temiz koşullar altında (ayrıca destekleyici ürün 2) ve ürün 3 kirli 

koşullar altında bakterilere, maya virüslerine karşı test edilmelidir. 

Bunların hepsi kullanıma hazır ürünler olduğundan ve %1'in virüslere karşı etkili 

olmadığı varsayıldığında, ürün 1 ve 2, virüslere karşı etkili olmadıkları için ürün 

3'ten farklı bir meta SPC'de olmalıdır. Ürün 1 ve 2'nin meta SPC'lerinde, hedef 

organizmalar bakteri ve mayalar ve ürün 3 bakteri, maya ve virüslerin meta SPC'si 

belirtilecektir. 

* Örneklerde, diğer tüm faktörlerin farklı ürünler için aynı olduğu veya hiçbir etkisi 

olmadığı varsayılarak, meta SPC'lerde sapma için yalnızca tabloda verilen bilgiler 

dikkate alınmıştır. Uygulamada, ürünlerle ilgili diğer faktörlerin de hesaba katılması 

gerekecektir. 
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Bazı durumlarda, bir ürün kombinasyonu ve kullanım koşulları için en kötü durum 

senaryosunu belirlemek mümkün değildir: meta SPC düzeyinde böyle tek bir "en 

kötü durum" senaryosunun tanımlanamadığı durumlarda, bir meta SPC tarafından 

kapsanan kullanımlar için ilgili olabilecek minimum etkililik seviyelerinin bir 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Örneğin ailede, temiz koşullarda dezenfektan olarak 

ve sadece bakteri ve maya kontrolü için kullanılacak düşük aktif madde (AS) 

konsantrasyonlu ürünler (1) ve (2) yer alırken, daha yüksek AS konsantrasyonuna 

sahip başka bir ürün (3) ise kirli koşullarda bakteri, maya ve virüslerin kontrolü için 

kullanılmaktadır. Ürün (1) ve (2) virüslere karşı yeterince etkili olmayacağından, 

tüm kullanımlar için etkililiği göstermek için kullanılamaz. Bu ailede ürün (1) bakteri 

ve mayalara karşı temiz koşullarda test edilmeli (ve kapak ürünü (2)) ve ürün (3) 

kirli koşullarda bakteri, maya ve virüslere karşı test edilmelidir (bkz. Tablo 1). Bir 

meta SPC'de bir ürün için yapılan testler, uygun olduğunda, farklı bir meta SPC'deki 

benzer bir ürün için bir beyanı desteklemek için kullanılabilir; ancak, eş 

formülanlardaki varyasyonların etkililik üzerinde hiçbir etkisi olmamalıdır. Çapraz 

okumaya izin vermek için gerekçelerin sağlanması gerekebilir. 

 

Bazı ürün ailelerinde, tüm ürün kombinasyonları ve kullanım koşulları için etkililiği 

göstermek için çeşitli ürün ve kullanım kombinasyonları test edilmelidir (bkz. Tablo 

2, 3 ve 4). 
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Tablo 2: Örnek konsantre edilmiş dezenfektanlar 

 

 Aile B 

Konsantrasyon AS: %10-40 

 meta SPC 

Ürün: %10-40 AS 

Konsantrasyon kullanmak için ürünü seyreltin: bakteri: 

%1 AS 

mantarlar: %1 AS 

virüsler: %4 AS 

 Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 

Konsantrasyon AS %10 %20 %40 

hedef 

organizmalar 

bakteri mantarları bakteri mantarları bakteri mantarı 

virüsleri 

Tablo 2'ye ilişkin NOTLAR 

Bu örnekte tüm ürünler, kullanımdan önce seyreltilecek konsantrelerdir. Başvuru 

sahibi yalnızca ürün 1 ve 2 için bakteri ve mantarlara ve ayrıca ürün 3 için virüslere 

karşı etkililik beyan etmektedir. 

Tüm ürünlerin sadece aktif madde konsantrasyonunun farklı olduğu varsayılırsa, 

kullanım konsantrasyonundaki ürünlerden herhangi biri ile test yapılabilir: aktif 

maddeye %1 oranında seyreltilmiş ürün bakteri ve mantarlara karşı test edilmeli, 

aktif maddeye %4 oranında seyreltilmiş ürün virüslere karşı test edilmelidir. 

Tüm konsantre ürünler, meta SPC'deki talimatlara göre kullanıldığında etkili bir 

konsantrasyona seyreltilebildiğinden, tüm ürünler tek bir meta SPC'de olabilir. 
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Tablo 3: Kullanıma hazır örnek yüzey dezenfektanları: daha fazla PT 

 

 Aile C 

Konsantrasyon AS: %10 

 

Seçenek 1  

meta SPC 1 

Kullanım 1: PT3, bakteri, mantarlar Kullanım 2: PT4, 

bakteri, mantarlar, virüsler    

 

Seçenek 2 

meta SPC 1 

Kullanım 1: 

PT3, bakteri, mantarlar 

meta SPC 2 

Kullanım 2: 

PT4, bakteri, 

mantarlar, virüsler 

   

 Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 

Konsantrasyon AS %10 %10 %10 

hedef 

organizmalar 

bakteri mantarları bakteri mantarları bakteri mantarı 

virüsleri 

 

PT 

 

PT3 

 

PT3 

 

PT4 

Tablo 3'e ilişkin NOTLAR 

Bu örnekte tüm ürünler kullanıma hazırdır ve aynı kullanım konsantrasyonuna 

sahiptir, yalnızca farklı bir kullanım beyanına sahiptir (yani farklı PT'lerde aynı 

kullanım). Ürünlerin kompozisyonlarında çok az farklılık olduğu ve bunun etkililiği 

etkilemediğinin kanıtlandığı varsayılmaktadır. Suyundaki bu durumda ürünlerden 

herhangi biri en kötü durum koşullarında test edilebilir (PT3 kirlilik ve sıcaklığın en 

kötü durum olduğu gerekçelendirilmelidir). Temsili bir ürün, PT3 için gerekli olan 

belirtilen bakteri ve mantarlara karşı ve PT4 için gerekli olan belirtilen bakteri ve 

virüslere karşı test edilmelidir. PT3 ve PT4 için test edilmesi gereken mantarlar aynı 

olduğundan, en kötü durum koşullarında yapılan bir test yeterlidir.  
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Bu meta SPC, biri PT3 ve diğeri PT4 için olmak üzere 2 kullanıma ayrılabildiğinden 

ve tüm ürünler tüm kullanımlara karşı etkili olduğundan, üç ürünü de bir meta 

SPC'ye yerleştirmek mümkündür (seçenek 1). Bu meta SPC'deki tüm olası ürünler 

kullanımlar 1 ve 2'ye karşı etkili olacaktır. PT3'teki virüslere karşı etkililik 

gösterilmemiştir, ancak bu meta SPC'deki kullanımlardan birinde olmadığı için bu 

kabul edilebilirdir. Ürün etiketinde yalnızca belirtilen kullanımlar, PT ve hedef 

organizmaların kombinasyonu beyan edilebilir. Bununla birlikte, bir başvuru sahibi, 

aileyi PT başına bir olmak üzere 2 meta SPC'ye bölmenin daha kolay olduğunu 

düşünebilir (seçenek 2). 

Tablo 4: Örnek insektisit: hedef organizmaları ve uygulama yöntemini 

dikkate alınız. 

 

 Aile D 

Konsantrasyon AS: %1-4 

 meta SPC 1 

Kons. AS: %1 

meta SPC 2 

Kons. AS: %1 

meta SPC 3 

Kons. AS: %4 

 Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 

Konsantrasyon AS %1 %1 %4 

hedef 

organizmalar 

güve güve ve 

sivrisinekler 

karıncalar 

uygulama yöntemi gardıropta kağıt gardırop veya 

odada elektrikli 

cihaz 

şekerli yem 

kutusu 
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Tablo 4'e ilişkin NOTLAR 

Bu örnekte, etkililik testi için en kötü durum tanımlanamaz ve tüm ürünler tüm 

hedef organizmalar ve kullanımlar için test edilmelidir. 

Her üç ürün, farklı uygulama yöntemleri ve organizmalar nedeniyle farklı meta 

SPC'lerde olmalıdır. 

Bir aile birden fazla aktif madde içerdiğinde, bir meta SPC'de ruhsatlandırılacak 

ürünleri test etmek yeterli olmayabilir, bazı durumlarda tüm ürünleri tek bir meta 

SPC'de kapsayacak şekilde 'temsili' bir ürünü test etmek gerekebilir (bkz.Tablo 6).  

Alternatif olarak, ayrı meta SPC'de ruhsatlandırılabilirler.  

 

5.2.3 Formülasyon türlerini ve kimyasal kompozisyonu dikkate alma 

Aktif madde, bir biyosidal ürünün etkililiği için en önemli bileşen olmakla birlikte, 

ürünün formülasyonunun etkililik üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Bu 

nedenle, testte kullanılan ürün için formülasyon dikkate alınarak 

gerekçelendirilmelidir.  Ürün birden fazla aktif madde içeriyorsa, farklı aktif 

maddeler arasındaki kombine etki dikkate alınacaktır.  

Farklı formülasyon tiplerine sahip ürünler (örneğin, PT18 için ıslatılabilir toz ve suda 

dağılabilir granüller) söz konusu olduğunda, bu ürünlerle köprüleme çalışmaları, 

ürünlerin etkililik açısından eşdeğer olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir.  

Köprüleme çalışmaları en kötü durum koşullarını içermelidir (uygun 

gerekçelendirmeden sonra).  

Bileşenlerin (kimyasal kompozisyon) etkililik üzerindeki etkisine bağlı olarak, ya tüm 

bileşenlerin en düşük konsantrasyonuna sahip ürün test edilmelidir ya da 

formülasyonların tüm spektrumu dahil olmak üzere birkaç ürün test edilmelidir 

(bkz.Tablo 5).  

 

5.2.4 Bir aileye yeni ürünlerin eklenmesine olanak sağlama 

Genel olarak, bir ailenin (meta) SPC'leri, aktif madde(ler) ve eş formülanların 

konsantrasyonu için bir aralık verecektir.   
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Ailenin ruhsatlandırılmasından sonra, kompozisyonları (meta) SPC aralığına düştüğü 

sürece aileye yeni ürünler eklemek mümkündür.  Bu yeni ürünler için değerlendirme 

yapılmayacaktır.  Bu nedenle, etkililik testleri, olası tüm yeni ürünlere karşı etkililik 

gösterilecek şekilde yapılmalıdır.  

Örneğin Tablo 5'teki örnekte, %70 aktif maddeye ve her iki asidin en düşük 

konsantrasyonuna sahip yeni bir ürün eklenebilir.  Bu ürünün etkililiği gösterilmeli 

veya iki ürün farklı meta SPC'lere yerleştirilmelidir.  Başka bir örnek Tablo 6'da 

açıklanmıştır. 

Tablo 5: Örnek dezenfektan: formülasyonu dikkate alınız. 

 

 Aile E 

Konsantrasyon AS: %70-85 

Konsantrasyon asidi 1: %1-4 

Konsantrasyon asidi 2: %2-5 

 

Seçenek 1  

meta SPC 1 

Konsantrasyon AS: %70-75 

Konsantrasyon asidi 1: %1-4 

Konsantrasyon asidi 2: %2-5 

 

meta SPC 2 

Seçenek 2 meta SPC 1 meta SPC 2 meta SPC 3 

 Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 

hedef 

organizmalar 

bakteri mantarları bakteri mantarları bakteri mantarı 

virüsü 

Aktif madde %70 %75 %85 

Asit 1 %1 %4 %1 

Asit 2 %5 %2 %5 
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Tablo 5'e ilişkin NOTLAR: 

Bu örnekte her iki asit de pH düzenleyicilerdir. Bu formülasyonda aktif maddeler 

olarak kabul edilmedikleri varsayılmaktadır (bazı durumlarda bu testlerle 

gösterilmelidir), ancak her iki asit de etkililiği bir dereceye kadar artırabilir (yani 

formülasyon etkisi).  Bu iki asit arasında bir etki farkı olduğu göz ardı 

edilemeyeceğinden, bu etkililik testinde dikkate alınmalıdır. 

Ürün 1 ve 2 bir meta SPC'ye (seçenek 1) yerleştirildiğinde, bu meta SPC'ye %1 asit 

1 ve %2 asit 2 ile yeni bir ürün eklemenin mümkün olduğu dikkate alınmalıdır.  Bu 

durumda yeterli değildir ürün 1'i test etmek için (en düşük konsantrasyon AS'ye 

sahip), ancak %70 AS, %1 asit 1 ve %2 asit 2'ye sahip 'temsili' bir ürün test 

edilmelidir.  

"Temsili" ürünlerle testi önlemek için, ürün 1 ve 2'yi asit aralığı olmadan ayrı meta 

SPC'lere yerleştirmek daha kolay olabilir (seçenek 2).  Ayrıca bu durumda, ürün 1 

ve 2 arasında okuma yapmak mümkün değildir.  Formülasyonun farklı asit 

konsantrasyonları ile etkisini ortadan kaldırmak için hem ürün 1 hem de 2 test 

edilmelidir.  

Her durumda ürün 3, virüslere karşı test edilmeli ve farklı bir meta SPC'ye 

konulmalıdır (virüsler için% 85'in gerekli olduğu varsayılarak).  Ürün 1 veya 

"temsili" ürünle yapılan test, meta SPC 2 (ürün 3) için bakteri ve mantarlara karşı 

etkililiği göstermek için kullanılabilir.  

5.2.5 Meta SPC’lerde sapma 

Bir ürün ailesini meta SPC'lere bölerken, tüm (olası yeni) ürünlerin tüm kullanımlar, 

hedef organizmalar, vb. için etkili olacağı dikkate alınmalıdır.  En kötü durum testi, 

olası tüm yeni ürünlerin etkili olmasını sağlamalıdır.  Gerektiğinde/mümkün 

olduğunda yeni meta SPC'ler, farklı bir hedef organizma grubu, farklı bir kullanım, 

farklı uygulama yöntemi vb. için yapılmalıdır.  

Bu, Tablo 4'teki örnek aile için tüm ürünlerin farklı bir meta SPC'de olması gerektiği 

anlamına gelir.  
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Tablo 1'de ürün 1 ve 2, ürün 3'ten ayrılmalıdır çünkü bunlar virüslere karşı etkili 

değildir ve bu nedenle bu meta SPC'deki tüm hedef organizmalara karşı değildir. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda daha fazla meta SPC'de sapmamak, ancak meta 

SPC'de tüm ürünlerin etkili olacağından emin olarak iyi bir tanım vermek mümkün 

olabilir.  Örneğin Tablo 1'e çok benzeyen Tablo 2 ve 3'teki örneklerde, virüs beyanı 

olan ürün aynı meta SPC'de olabilir.  Bu kabul edilebilir çünkü tüm olası ürünler 

meta SPC'deki kullanım açıklamasına göre kullanıldığında etkilidir, çünkü tüm 

ürünler etkili bir doza seyreltilebilir veya ayrı kullanım sayıları yapılabilir.  Bu 

durumlarda, meta SPC'deki bazı ürünlerin sınırlı bir beyanı vardır (yani, daha az 

organizma, daha az PT).  

Farklı kullanımlar, birkaç farklı kullanım sayısına sahip çok karmaşık bir meta SPC 

ile sonuçlandığında, böyle bir meta SPC'yi daha basit meta SPC'lere bölmek daha 

iyidir.  

Meta SPC’lere bölünürken, başvuru sahibi meta SPC’lerdeki metnin net olduğundan 

emin olmalı ve etkililik testinde desteklenmeyen hiçbir ürünün aileye 

eklenemeyeceğini dikkate almalıdır (bkz. Tablo 3 ve 4).  

Tablo 6: Çürüme önleyici ürün örneği: İki (veya daha fazla) aktif maddenin 

farklı oranları. 

 

 Aile 
Konsantrasyon.AS 1: %5-10 

Konsantrasyon.AS 2: %2-7 

 
Seçenek 1  

meta SPC 1 
Konsantrasyon.AS 1: %5-10 

Konsantrasyon.AS 2: %2-7 

 
Seçenek 2 

meta SPC 1 
Kons. AS 1: %10 

Kons. AS 2: %2 

meta SPC 2 
Kons. AS 1: %5 

Kons. AS 2: %7 

 Ürün 1 RTU Ürün 2 RTU 

hedef organizmalar Makro kirlilik Makro kirlilik 

Aktif madde 1 %10 %5 

Aktif madde 2 %2 %7 
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Tablo 6'ya ilişkin NOTLAR: 

Bu örnekte, test ürünü 1 ve 2, bu ailenin en kötü durumunun üstesinden gelmek 

için yeterli değildir.  En kötü durum, ürün %5 aktif madde 1 + %2 aktif madde 2 

olacaktır.  

Eş formülanların varyasyonunun etkililik üzerinde hiçbir etkisi olmadığı 

varsayıldığında, bu "temsili" ürün, bir meta SPC (seçenek 1) içerdiğinde bu aile için 

etkililiği kanıtlamak üzere test edilmelidir.  

Alternatif olarak, ürün 1 ve 2 farklı meta SPC'ye (seçenek 2) yerleştirilebilir ve ürün 

1 ve 2 kullanılarak etkililik testi sağlanabilir.  

5.2.6 Minimum konsantrasyon gereksinimi 

Kullanıma hazır kendi başlarına ruhsatlandırılmış ürünler, diğer ürünlerle 

karşılaştırılmadan esasına göre değerlendirilirken, ürün ailesinde durum böyle 

değildir. Tüm ürünler aynı anda sunulduğu için karşılaştırma yapılabilir.  BPR Ek VI 

ortak ilkelerin madde 77'si şu şekildedir: önerilen doz, istenen etkiyi elde etmek için 

gereken minimum dozdur.  

Tarihsel nedenlerden ötürü, bir AB ülkesinde piyasaya arz edilen ürünlerin, başka 

bir ülkede aynı kullanım amacına sahip başka bir üründen daha yüksek 

konsantrasyonda AS içermesi mümkündür.  Böyle bir durumda, başvuru sahibi, en 

düşük AS konsantrasyonuna sahip ürünler için ruhsat talep etmeli veya farklı 

formülasyonlara sahip olmanın neden uygun olduğuna dair iyi bir gerekçe 

sunmalıdır.  

Piyasada daha düşük konsantrasyonda AS içeren ve aynı kullanım amacı için etkili 

başka ürünler olabileceği dikkate alınmalıdır.  

5.3 İşlenmiş eşyalar 

 Okuyucu için NOT: 

Bu bölüm işlenen eşyalarla ilgilidir ve CA Notu "İşlenmiş eşyalara ilişkin 

sık sorulan sorular", CA-Sept13-Doc.5.1.e, Revizyon 1 Aralık 2014  

4 ile birlikte okunmalıdır.  

 

4 CA-Sept13-Doc 

https://circabc.europa.eu/sd/a/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22/CA-Sept13-Doc%205.1.e%20(Rev1)%20-%20treated%20articles%20guidance.doc
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Madde 3 Tanımlar  

1. Bu Yönetmeliğin amaçları için aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:  

(a) ‘biyosidal ürün’ aşağıdaki anlama sahiptir: 

- yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir zararlı 

organizmayı yok etmek, caydırmak, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek veya 

başka bir şekilde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla bir veya daha fazla aktif 

maddeyi içeren veya oluşturan, kullanıcıya sağlandığı şekilde herhangi bir madde veya 

karışım, 

- yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir zararlı 

organizmayı yok etmek, caydırmak, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek veya 

başka bir şekilde üzerinde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla kullanılacak olan, 

birinci paragrafın altına girmeyen madde veya karışımlardan üretilen herhangi bir madde 

veya karışım. 

Birincil biyosidal işlevi olan işlenmiş bir eşya, biyosidal ürün olarak kabul edilecektir. 

(l) 'işlenmiş eşya', bir veya daha fazla biyosidal ürünle işlem görmüş veya kasıtlı olarak 
dahil edilmiş herhangi bir madde, karışım veya eşyayı ifade eder. 

 

BPR Madde 3(1)(l)'e göre işlenmiş eşya, bir veya daha fazla biyosidal ürünle işlem 

görmüş veya kasıtlı olarak içeren herhangi bir madde, karışım veya eşyadır.  

Biyosidal ürün, aksine, biyosidal işlevi olan herhangi bir madde veya karışımdır.  

Madde 3(1)(a) uyarınca, birincil biyosidal işlevi olan işlenmiş bir eşya, biyosidal 

ürün olarak kabul edilir.  

Sıvılar, madde veya karışım tanımını karşılar.  Sonuç olarak, sıvılar yalnızca 

herhangi bir zararlı organizmayı kontrol altına alma amacında değillerse işlenmiş 

eşyalar olarak kabul edilebilir.  Buna karşılık, katı işlenmiş eşyalar, kimyasal 

kompozisyonlarından çok şekilleri ve işlevleri ile tanımlanır.  Bu nedenle katı 

işlenmiş ürünler, birincil bir biyosidal işleve sahiplerse bir biyosidal ürün tanımını 

yerine getirir.  

"Birincil biyosidal işlev" terimi, BPR'de daha ayrıntılı tanımlanmamıştır, ancak CA 

belgesinde, "işlenen eşyanın diğer işlevlerine kıyasla birinci dereceden, önemi veya 

değeri olan bir biyosidal işlev" olarak tanımlanmaktadır.  

Biyosidal ürün, aksine, biyosidal işlevi olan herhangi bir madde veya karışımdır.  

Sonuç olarak, etkililik testi ve değerlendirmesi biyosidal ürünler ve işlenmiş eşyalar 

için temelde farklı değildir.  

 

Her iki kategori de farklı formlarda (sıvı, katı) olabilir ve farklı materyallerle ilgili  
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olabilir.  Her iki durumda da etkililik normal kullanım koşulları için ve işlem 

görmemiş bir kontrole karşı gösterilmelidir.  İşlem görmemiş kontrol, biyosidal 

işlemle çözülmesi gereken problemi göstermelidir.  

Bu nedenle, PT'ler 1-4 için farklı ürün türleri dikkate alındığında, aşağıdaki örnekler 

biyosidal ürünler olarak kabul edilir ve işlemden geçirilmemiş eşyalar olarak kabul 

edilir.  PT 1 veya 3 için, dezenfektan mendiller biyosidal ürünler olarak kabul 

edilecektir5.  PT2 için, hijyenik bir ortam sağlamak için mikrobiyal yerleşimi ve 

büyümeyi önlemeye yönelik boyalar ve kaplamalar da benzer şekilde biyosidal 

ürünler olarak kabul edilecektir6. Birincil işlevlerine bağlı olarak her iki kategoriye 

de girebilecek diğer PT 2 uygulamaları, örneğin, bu eşyalara ve materyallere 

dezenfekte edici özellikler eklemek amacıyla bir biyosidal ürünün dahil edildiği 

tekstil, doku, maske veya diğer eşyaları veya materyalleri içerebilir.   

PT 4 için örnekler, besin veya yemle temas eden ve bir biyosidal ürün ile işlem 

gören veya içeren materyaller veya eşyalardır; bu tür eşyaların biyosidal ürünler 

olarak kabul edilip edilmeyeceği yine birincil işlevlerine bağlıdır.  PT 5 uygulamaları 

genellikle biyosidal ürünlerdir.  

Diğer ürün örnekleri, CA belgesinin Ek 1'inde verilmiştir.  

Madde 3(1)(a)'da verilen tanımda bazı muafiyetler vardır: Üretim sırasında pulpanın 

bir biyosidal ürün ile işlendiği ve biyosidal ürünün son malda bir işlevi olması 

amaçlanmayan kağıt veya karton gibi eşyalar, işlenmiş eşyalar olarak kabul 

edilmez.  Başka bir örnek, üzerinde baskı bulunan veya bir kutu içi koruyucu ile 

işlenmiş olan ve onu bir arada tutan yapıştırıcılı eşyalardır.  Ancak, mürekkep veya 

yapıştırıcı uygulanıp kuruduktan hemen sonra koruyucunun son üründe herhangi bir 

işlevi yoktur.  Bunun aksine, film koruyucu içeren bir kaplama ile boyanmış ahşap 

ayaklı bir kompozit materyalden yapılmış bir masa gibi bir eşya, kaplamanın son 

üründe hala bir biyosidal işleve sahip olması nedeniyle işlenmiş bir eşya olarak 

kabul edilir. 

5  Bkz. CA belgesi Ek 1 

6  Bkz. CA belgesi Soru 8 
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Genel olarak, bir sıvı matris içinde işlenmiş eşyaların veya biyosidal ürünlerin 

etkililik testinde bir fark yoktur. Örneğin, ıslak haldeki koruyucuların (PT 6) veya bir 

el dezenfektanının (PT 1) her ikisi de genellikle sıvı bir matris içinde test edilir, ilk 

matris işlenmiş bir eşyadır, ikincisi biyosidal bir üründür; 

bu örneklerde yalnızca performans standartları farklıdır. Bununla birlikte, katı 

materyal veya eşyaların etkililiğinin test edilmesi gerektiğinde özel gereksinimler 

geçerlidir.  Pratik kullanım koşulları altında bir test (adım 3 testi) zorunludur.  

Standart materyallerin belirli standart kullanım koşulları altında test edilebildiği 

koruma beyanlarının aksine, dezenfekte etme beyanlarının test edilmesi her bir 

ürün için özel olmalıdır.  Bu tür beyanlar için, etkililik testi tasarlanırken belirli 

kullanım koşulları dikkate alınmalıdır; örneğin, bir hastane başucu kabini için 

kullanılan bir polimer kaplamanın, temizlik şemaları ve kirlilik durumu dahil olmak 

üzere, bir hastane başucu kabininin belirli kontamine edici durumu için test edilmesi 

gerekir; etkililik, işlenmemiş bir başucu kabinine kıyasla gösterilmelidir.  

Bakterisidal etkilerin, kan damlacıklarının veya tükürüğün hızla kuruyacağı ve artık 

kontamine edici olmayacağı, işlenmemiş bir kabine kıyasla bir avantaj göstermesi 

için çok hızlı bir şekilde etkili olması gerekir.  Bu tür testlerin nasıl tasarlanacağı 

hakkında daha fazla bilgiye kısım 5.3'te ulaşabilirsiniz. 

Bununla birlikte, biyosidal ürünlerin katı materyal veya eşyalardaki etkililiğinin test 

edilmesi gerektiğinde özel gereksinimler geçerlidir.  İnsanları veya hayvanları 

koruma beyanları olan işlenmiş eşyalar bu kategoriye girer.  Bu durumlarda, en 

önemlisi nem olmak üzere kullanım koşulları belirtilmelidir.  Materyaller çok çeşitli 

kullanım koşullarına sahip eşyalarda kullanılabilir ve bunların etkililik üzerinde etkisi 

vardır.  Örneğin, kalıcı olarak suya maruz kalan bir polimer eşya için bakteri 

büyümesi koşulları çok daha uygundur ve genellikle kuru olan ve sadece ara sıra 

sıçramalara veya ona dokunmaktan kaynaklanan neme maruz kalan bir polimer 

ürüne kıyasla farklı gereksinimler geçerlidir.  Ancak daha da önemlisi, nemin aktif 

maddenin mevcudiyeti üzerinde bir etkisi vardır, çünkü bir şekilde matristen dışarı 

salınması gerekir.   Başka bir örnek, kovucularla işlenmiş giysilerdir; ayrıca bu 

durumda kullanım  



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 73 

 

 

koşulları etkililiği etkiler.  Etkililiğin değerlendirilmesi için aşınma, yırtılma ve yıkama 

dikkate alınmalıdır.  Tam koruma süresinin, işlenmiş giysilerin yaşam siklusu 

açısından tanımlanması gerekir. 

İşlem görmüş ürünler, biyosidal ürünler değilse de, BPR kapsamında etkililik 

değerlendirmesi gerektirmez.  Bununla birlikte, işlenmiş eşyalara dahil edilen aktif 

maddeler ve biyosidal ürünler, aktif madde onayı ve biyosidal ürün ruhsatlandırma 

süreçlerinin bir parçası olarak işlenmiş eşyalardaki etkililiklerinin değerlendirilmesini 

gerektirebilir (bu tür kullanımlar için başvurulursa).  

Sonuç olarak, belirli bir dizi kullanım koşulu için etkililik gösterilmişse, bu genellikle 

başka bir kullanım koşulları kümesine aktarılamaz.  Kullanım koşullarının olası 

sınırları, onay/ruhsatlandırma kararına yansıtılmalıdır.  Aşağıda, insanları veya 

hayvanları koruma beyanlarıyla birlikte (katı) materyallerin test edilmesi için kılavuz 

verilmektedir.  

Kullanılabilir iki OECD test yöntemi vardır:  

• Dış Etkiler Beyanı Olan Antimikrobiyal İşlenmiş Eşyaların Etkililiğinin 

Değerlendirilmesine ilişkin Rehber Doküman (Biyosidal Ürünlere ilişkin OECD 

Serisi No. 1); 

• Gözenekli ve Gözeneksiz Antibakteriyel İşlenmiş Materyallerin Antibakteriyel 

Aktivitesini Değerlendirmeye Yönelik Kantitatif Yöntem için Rehber Doküman 

(Test ve Değerlendirmeye ilişkin OECD Serisi No. 202 ve Biyosidal Ürünlere 

ilişkin Seri No. 8).  

 

5.3.1 Materyal koruması ile insanların veya hayvanların korunması 

arasındaki temel ayrım 

Biyosidal ürünler materyallere dahil edildiğinde veya işlenmiş eşyaların üretiminde 

kullanıldıklarında iki amaçla uygulanırlar: 
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Ev
et 

Ha
yır 

Büyümeyi Engeller 

 

kısım 5.4.6.2 

Öldürür, Kovar 

kısım 5.4.6.3 

Ana Grup 2, Ana Grup 3 (PT 18, 

19) Ek V BPR 

 

Malzemenin/eşyanın ve 

özelliklerinin korunması; 

kısım 5.5 ve özellikle 5.5.7-

5.5.9 

Ana Grup 1 (PT 1-5), Ana grup 

3 (PT 18, 19) Ek V BPR    

 

İnsanları veya hayvanları 

korumak için özellikler 

ekler; kısım 5.4.6 

İşlem, malzemeyi, eşyayı veya 

işlevselliğini kullanımdaki biyolojik 

bozulmadan korumaya, 

dayanıklılığını artırmaya veya 

kokuyu önlemeye mi yönelik? 

 

 Makalede kullanılan materyalleri veya kullanımda bulunan ürünün özelliklerini 

korumak. Hedef organizmalar, materyal veya eşya üzerinde zararlı veya diğer 

istenmeyen etkilere (örn., biyobozunma, renk bozulması, koku oluşumu) sahiptir. 

 İnsanları veya hayvanları organizmaların istenmeyen etkilerinden korumak. 

İşlem, işlenen ürün/eşya üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayan hedef 

organizmalara yöneliktir. 

Aşağıdaki şema bir genel bakış ve karar yardımı sağlar: 

 

Şekil 1: Materyal koruma beyanları ile insan ve hayvan koruma beyanları 

arasında ayrım yapmak için karar şeması 

İnsanları veya hayvanları koruma beyanına sahip biyosidal ürünlerin test edilmesine 

yönelik kılavuz kısım 5.4.6'da verilmektedir. Materyal koruması için kılavuz kısım 

5.5'te verilmiştir. 
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5.4 DEZENFEKTANLAR (ANA GRUP 1) 

5.4.0 Genel 

5.4.0.1 Giriş 

Bu kılavuz, Ana Grup 1: Dezenfektanlar dahilindeki biyosidal ürünler için etiket 

beyanlarını desteklemek için mevcut olması gereken verilerin yapısını ve kapsamını 

açıklamaktadır. Bu grup, BPR Ek V'te açıklanan 5 ürün tipini kapsar: 

ANA GRUP 1: Dezenfektanlar 

Bu ürün tipleri, yıkama sıvıları, tozlar ve benzeri ürünler de dahil olmak üzere 

biyosidal etkiye sahip olması amaçlanmayan temizlik ürünlerini kapsamaz.  

Ürün tipi 1: İnsan hijyeni 

Bu gruptaki ürünler insan hijyeni amacıyla kullanılan, insan cilt veya kafa derisi 

üzerine veya temas halinde, temel olarak cilt veya kafa derisini dezenfekte etmek 

amacıyla uygulanan biyosidal ürünlerdir. 

Ürün tipi 2: İnsanlara veya hayvanlara doğrudan uygulanması 

amaçlanmayan dezenfektanlar ve algisitler 

Besin veya yemlerle doğrudan temas için kullanılmayan yüzeylerin, materyallerin, 

ekipmanların ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.  

Kullanım alanları, diğerlerinin yanı sıra, yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo ve 

diğer suları; iklimlendirme sistemleri; özel, kamusal ve endüstriyel alanlardaki 

duvarlar ve zeminler; ve mesleki faaliyetler için diğer alanları kapsamaktadır.  
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Havanın7 dezenfekte edilmesinde kullanılan ürünler, insan veya hayvan tüketimi 

için kullanılmayan su, kimyasal tuvaletler (chemical toilets), atık su, hastane atıkları 

ve toprak.  

Yüzme havuzlarının, akvaryumların ve diğer suların arıtılmasında ve inşaat 

materyallerinin iyileştirici işlemlerinde algisit olarak kullanılan ürünler. 

Dezenfekte edici özelliklere sahip işlenmiş eşyalar üretmek amacıyla tekstil, doku, 

maske, boya ve diğer eşya veya materyallere dahil edilen ürünler. 

 

Ürün tipi 3: Veteriner hijyeni 

Dezenfektanlar, dezenfekte edici sabunlar, oral ve bedensel hijyen ürünleri gibi 

veteriner hijyen amacıyla kullanılan veya antimikrobiyal işlevi olan ürünler.  

Hayvanların barındırılması veya taşınmasıyla ilgili materyalleri ve yüzeyleri 

dezenfekte etmek için kullanılan ürünler  

Ürün tipi 4: Besin ve yem alanı 

İnsanlar ve hayvanlar için besin veya yem (içme suyu dahil) üretimi, taşınması, 

depolanması veya tüketimi ile ilgili ekipmanların, kapların, tüketim eşyalarının, 

yüzeylerin veya boru tesisatının dezenfeksiyonu için kullanılan ürünler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bu, havanın kendisinin dezenfeksiyonu anlamına gelir.  Havaya püskürtülen veya buharlaştırılan dezenfektanlar (örneğin, 

buharlaştırılmış biyosidal ürün ile oda dezenfeksiyonu) normalde havanın kendisinin değil, yüzeylerin dezenfekte edilmesi 
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içindir.  İklimlendirme sistemleri için dezenfektanlar, bu sistemlerden çıkan havayı değil, yüzeyleri veya sıvıları dezenfekte 

eder. 

 

Ürün tipi 5: İçme suyu 

Hem insanlar hem de hayvanlar için içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan 

ürünler.  

Bu ana gruptaki ürünler, bakteriler (vejetatif hücreler, sporlar ve mikobakteriler 

dahil), mantarlar (küfler ve mayalar dahil) ve virüsler (bakteriyofajlar dahil), algler 

ve protozoa gibi mikroorganizmaların kontrolü içindir.  Kontrol, cansız yüzeyler veya 

cilt üzerinde veya sıvılar içinde yapılabilir.  Ana grup 1 için kullanılan "dezenfektan" 

teriminin, terimler sözlüğündeki tanıma göre değil genel bir terim olarak okunması 

gerektiğini unutmayınız.  Bu, dezenfektanların yanı sıra biyostatik aktiviteye sahip 

ürünleri de içerebileceği anlamına gelir.  

En önemli kullanım alanları medikal, veterinerlik, besin, yem ve içme suyu 

sektörleridir.  Gıdayla doğrudan temas etmeden cansız yüzeylere uygulama yapılan 

kamu, ticari ve endüstriyel alanlardaki uygulamalar Ürün tipi 2'ye dahil edilmiştir.  

Dezenfekte edilmiş cansız yüzeyler ile besin arasında temas mümkün ise (örneğin 

gıda endüstrisi, özel ve restoran mutfakları), uygulamalar Ürün tipi 4'e dahildir.    

Tıbbi cihazlar olarak kabul edilen tıbbi cihazlar ve tıbbi cihaz için dezenfektanlar, 

93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamındadır (daha fazla bilgi için 3.9.1'e bakınız).  

Diğer Direktifler veya Yönetmeliklerle daha fazla sınır durumsı, bu Rehber 

Dokümanda başka yerlerde belirtilmiştir ve diğer mevzuat veya kılavuzda 

tanımlanmış veya açıklanmıştır.  

Sıvı deterjanlar, yıkama tozları vb. de dahil olmak üzere biyosidal ürün olarak 

tasarlanmamış temizlik ürünleri bu ürün tiplerinin dışında tutulur ve bu nedenle bu 

kılavuz geçerli değildir (BPR Ek V).  
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Beyan edilen dezenfekte edici özelliklere veya işleve sahip işlenmiş eşyalar, PT'ler 1 

ila 5'e de girebilir: bu tür eşyalar birincil biyosidal işleve sahip olduklarında, 

biyosidal ürünler olarak kabul edilirler (bkz. Yetkili Otorite (CA) belgesi8).  Bu 

eşyalar, farklı uygulamalara, matrislere, vb. sahip çok çeşitli malları içerebilir.  Bu 

kılavuz, temel olarak (sıvı) biyosidal ürünlerin etkililik testleriyle ilgilidir; (katı) 

işlenmiş eşyalari test etmek için metodoloji oldukça farklı olabilir.  Mevcut kılavuzun 

ayrıntıları için bu Kılavuzun 5.4.4.3 kısmına bakınız.  

Belgenin başında bir "Terimler Sözlüğü" bulunmaktadır.  

5.4.0.2 Dosya gereksinimleri 

Aşağıdaki hususlar, PT1-5 içindeki biyosidal ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi 

ile ilgilidir:  

1. Etiket beyanı ve kullanım talimatları 

2. Ürünün etkililik verileri 

3. Olası direnç, çapraz direnç veya tolerans oluşumu 

5.4.0.3 Etiket beyanı 

Her ürün için açık etiket beyanları sağlanmalıdır.  Etiketin kendisi gerekli tüm 

bilgileri içeremediğinde, eşlik eden herhangi bir broşür de dikkate alınmalıdır.  Metni 

basitleştirmek için aşağıda yalnızca "etiket beyanı" terimi kullanılacaktır.  

Bir dezenfektan/biyosidal ürün için yapılan etkililik beyanı türleri, diğer şeylerin yanı 

sıra, dezenfektanın hedeflediği mikroorganizma türlerine (örn. mantar sporları, 

mayalar, mikobakteriler, bakteriler veya bakteri sporları) ve dezenfektanın 

 

 

8 CA-Sept13-Doc 

 

 

https://circabc.europa.eu/sd/a/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22/CA-Sept13-Doc%205.1.e%20(Rev1)%20-%20treated%20articles%20guidance.doc
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kullanım amacına (örneğin hastanelerde, gıdalarla temas halinde, hayvan 

barınaklarında, evlerde) bağlıdır.  Konsantrasyon ve temas süresi de dahil olmak 

üzere etiket beyanları ve kullanım önerileri, normalde belirli standartlar temelinde 

gerçekleştirilen uygulama alanına uygun bakterisit, fungisit vb. testlerin sonuçlarıyla 

desteklenmelidir.  Eksiksiz kullanım talimatları, etiketin ayrılmaz bir parçasıdır.  

Ürün etiketi üzerindeki bilgiler, ruhsatlandırma aşamasında önceden tanımlanan 

kullanımlara tam olarak karşılık gelmeli ve SPC9'nin ilgili sürümünde yansıtılmalıdır.  

Başvuru sahipleri, beyan edilen antimikrobiyal aktivite spektrumunu ürünün 

etiketinde açıkça belirtmelidir.  

Ortak uygulama alanlarının örnekleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablo olan 

beyan matrislerinde sunulmuştur (daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız).  Beyan 

Matrislerinin kapsamlı olması amaçlanmamıştır, ancak kullanımların çoğu dahil 

edilmiştir.  

5.4.0.3.1 Hedef Organizmalar 

Beyanların yapıldığı hedef organizmalar, ürün etiketinde belirtilmelidir.  

Dezenfektan ürünler için beyan edilen antimikrobiyal etkililik, geniş bir potansiyel 

hedef organizma yelpazesini kapsayacağından, bir etiket beyanını desteklemek için 

tasarlanmış bir etkililik testine tüm olası mikro organizmaları dahil etmek gerekli 

değildir veya gerçekte uygulanabilir değildir.  Bunun yerine, ürünün amaçlandığı 

hedef organizma türleri, örneğin mantar sporları, mayalar, virüsler, algler, 

protozoa, (miko)bakteriler veya bakteri sporları belirtilmiştir.  

 

 

 

9 SPC'nin nasıl doldurulacağına ilişkin ayrıntılar ECHA Teknik Kılavuzunda ve SPC Editöründe mevcuttur. 
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Etikette, tek veya en ilgili organizmalar oldukları veya biyosidal ürünlere karşı 

grubun geri kalanından farklı bir duyarlılığa sahip oldukları belirli türlerden 

bahsedilir.  Örneğin, mikobakteriler diğer bakterilere göre daha az hassastır ve 

sadece onları tüberküloz bölgeleri gibi belirli durumlarda kontrol etmekle ilgilidir.  

Genel olarak, organizma grubuna karşı etkililik beyanında bulunmadan (ve 

kanıtlamadan) belirli tekli türlere karşı beyanda bulunmak mümkün değildir 

(örneğin, genel bir bakterisidal beyanda bulunmadan mikobakterium tüberküloza 

karşı beyan yoktur, zarflı virüslere karşı genel bir beyan olmaksızın HIV'e karşı 

beyan yoktur).  Bununla birlikte, yalnızca tek veya az sayıda tür için beyanda 

bulunulmasının haklı gösterilebileceği bazı durumlar vardır (süt endüstrisindeki 

bakteriyofajlar veya kümes hayvanlarının barınmasında mantar Aspergillus 

fumigatus  gibi).  

Belirli organizmalara veya organizma gruplarına karşı beyanda bulunulmamalıdır, 

eğer bunlar bir ürünün üstünlüğüne dair yanlış bir izlenimi ima ediyorsa; örneğin, 

bakterisidal bir ürün için MRSA'ya karşı bir beyanda bulunulmamalıdır, çünkü MRSA 

dezenfektanlar için belirli bir uyarım teşkil etmez. 

Standart test yöntemleri normalde, beyanın yapıldığı organizma grubu başına test 

edilmesi gereken bir veya daha fazla temsili türü belirtir.  Örneğin, bir bakterisidal 

ürün gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde test edilmeli, fungisidal bir 

ürün maya ve mantar sporları üzerinde test edilmelidir.  Kullanılan türler, pratik 

kullanımla ilgilerini, dezenfektanlara duyarlılıklarını ve laboratuvar testleri için 

yeterliliklerini dikkate alan temsili türlerdir.  

Kullanılması gereken test organizmaları ve suşları normal olarak standart etkililik 

test yöntemlerinde belirtilir, yani EN 14885 veya OECD kılavuzuna göre.  
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Etkililik testi için standart test yöntemlerinin kullanılması mümkün olmadığında ve 

bunun yerine diğer testler kullanıldığında, Ek 3'te listelenen test organizmaları 

kullanılmalıdır.  Ek 3'te listelenenlerin dışındaki test organizmaları kullanılıyorsa, 

bunların uygunluğu gerekçelendirilmelidir.  

Mümkün olan hallerde suşlar uluslararası koleksiyonlardan seçilmelidir (genetik 

stabiliteleri düzenli olarak kontrol edilmelidir).  Koruma prosedürleri açıkça 

tanımlanmalıdır (EN 12353).  

Test standartlarında belirtilenlere ek olarak diğer test organizmaları da test 

edilebilir.  Spesifik ek türlere karşı etkililik beyan edildiğinde, bu türlerle etkililik 

testleri de yapılmalıdır.  Genel olarak, standart bir testte kullanılan spesifik referans 

türlerine karşı beyanlarda bulunulmamalıdır, çünkü bu, ürünün genel beyan (örn. 

bakterisidal, fungisidal) kapsamının ötesinde etkililik gösterdiğine dair yanıltıcı bir 

izlenim verebilir.  

Etiket üzerinde belirli organizmalardan bahsedilmesi Üye Devletler arasında hala bir 

tartışma konusudur.  Yukarıdaki bölümler, bu kılavuzun yazıldığı andaki durumu 

yansıtmaktadır.  

Bazı kullanım alanları için, etkililiğin gösterilmesi gereken organizma grupları için 

minimum gereksinimler vardır.  Örneğin, hayvan nakil araçları için kullanılan 

ürünler için bakteri, maya ve virüslere karşı etkililik gösterilmelidir.  Bu ürünler için 

gerekli tüm organizmaların test edilmesi zorunludur.  Her bölüm için, test 

organizmalarıyla ilgili bir alt bölüm, o kullanım için minimum gereksinimler 

hakkında bilgi sağlar.  

5.4.0.3.2 Kullanım Alanları 

Dezenfektanlar, insanların mikroorganizmaları “ortadan kaldırmak” veya 

engellemek (statik ürünler için) istediği hemen hemen her yerde kullanılır.  

Hastanelerde, evlerde, okullarda, restoranlarda, ofislerde, yüzme havuzlarında, 

mutfaklarda, banyolarda, mandıralarda, tıbbi ve dişçilik ekipmanlarında, yemek 

kaplarında ve diğer birçok yerde, canlı ve cansız yüzeyler ve matrisler üzerindeki 

bakteri, mantar ve virüsleri öldürmek veya geri döndürülemez şekilde etkisiz hale 

getirmek veya engellemek için kullanılırlar.  
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Bazı durumlarda, yalnızca mikroorganizmaları engelleyen biyostatik ürünler 

kullanılır  

5.4.0.5.3 (bu kılavuzun kısmına bakınız). 

Başvuru sahipleri, ürün için amaçlanan kullanım alanlarını etikette açıkça 

belirtmelidir; örneğin, kullanım alanları şunları içerebilir (başlıca): 

 Hastane ve diğer tıbbi alanlar; 

 Evsel kullanım; 

 Kurumsal kullanım (ofisler, okullar vb.); 

 Endüstriyel uygulamalar, örn. gıda, kozmetik, ilaç endüstrisi vb.; 

 Restoranlar ve büyük ölçekli/kantin mutfakları; 

 Veterinerlik alanları (hayvan barınakları, hayvan sağlığı bakımı, meme ucu 

veya toynak dezenfeksiyonu vb.); 

 Rekreasyon alanları. 

5.4.0.3.3 Uygulama Bölgeleri 

Beyan edilen etkililik türlerine (örneğin, bakterisidal, fungisidal, tüberkülosidal) ve 

amaçlanan kullanım alanına ek olarak, başvuru sahibi etiket üzerinde dezenfektanın 

önerildiği kullanım modellerini belirtmelidir.  

Kapsamlı kullanım modeli örnekleri (başlıca) aşağıdaki alanları içerebilir:  

 Sağlıklı cilt üzerinde kullanım; 

 Hastanelerde, ameliyathanelerde, izolasyon servislerinde vb. kullanım; 

 Gıda üretimi, perakendecilik, işleme alanlarında vb. kullanım.; 

 Hayvan barınağında ve ekipmanında kullanım, örn. domuzlar, koyunlar, kümes 

hayvanları vb.; 

 Çalışma yüzeylerinde, kesme tahtalarında vb. kullanım; 

 Kumaşlar veya tekstil ürünleri üzerinde kullanım; 

 Tuvaletler, banyolar, lavabolar vb. üzerinde kullanım; 

 İnsan veya hayvan dışkısıyla ilişkili mikroorganizmalara karşı kullanım; 

 İklimlendirme sistemlerinde kullanım; 

 Yüzme havuzlarında, spalarda, akvaryumlarda ve banyo sularında kullanım; 
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 Tanklarda, boru hatlarında, ekipmanlarda veya şişe yıkamada kullanım. 

5.4.0.3.4 Kullanım talimatları (Uygulama yöntemleri) 

Etiket beyanı, ürünün uygulama yöntemini belirtmelidir.  Dezenfektanlar için çok 

çeşitli uygulama yöntemleri vardır (örn. silme, aerosol, püskürtme).  Çözeltinin 

kullanım sırasındaki konsantrasyonu ve güvenli ve etkili kullanım için gerekli olan 

temas süresi etikette açıklanmalıdır.  İlk önce yüzeyin temizlenip temizlenmemesi 

gerektiği ve yeni bir çözelti hazırlanmadan önce hazırlanan kullanım çözeltisinin kaç 

kez kullanılabileceği (veya yeniden kullanılabileceği) gibi diğer kullanım talimatları 

da belirtilmelidir.  

Uygulama yöntemi, bir ürünün etkililiği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir, bu 

nedenle bir ürünün test edilmesi, uygulama yöntemi için uygun olmalıdır.  Ürünün 

uygulanması için özel ekipman (örneğin buharlaştırıcılar) kullanılıyorsa, bu, ürün 

etkililik açısından test edilirken dikkate alınmalıdır.  Laboratuvar testlerinde veya 

küçük ölçekli testlerde kullanılan ekipman (zorunlu olarak) pratikte kullanılandan 

farklı olabilir.  Bu, özellikle biyosidal aktif maddelerin elektroliz gibi büyük ölçekli 

ekipman kullanılarak yerinde üretildiği durumdur.  Küçük ölçekli testlerin gerçek 

kullanım koşullarına göre tahmin edilemediği durumlarda, ekipmanla büyük ölçekli 

bir test yapılmalıdır.  

5.4.0.3.5 Diğer müdahil parametreler 

Bir ürünün etkililiğini etkileyebilecek diğer tüm koşullar etikette belirtilmelidir (örn. 

sıcaklık veya pH gereksinimleri).  Örneğin, biyosidal ürün uygulanmadan önce bir 

yüzey temizlenmesi gerektiğinde ve durulama yapılmadığında veya alkali temizleme 

sıvılarının asidik biyosidal ürünlerle kullanılmaması gerektiğinde ve bunun tam tersi.  

5.4.0.4 Etkililik testi 

Dezenfektanların etkililik testi için genel olarak sadece kantitatif test yöntemleri 

kullanılmalıdır.  

.4.0.4.1 Kademeli yaklaşım 

Dezenfektanların etkililik testi için kademeli bir yaklaşım önerilir.  Aşağıdaki 

kademeler ayırt edilebilir (EN 14885 uyarınca):  
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• Kademe 1 testleri, bir ürünün (veya aktif bir maddenin), amaçlanan özel 

kullanım koşullarına bakılmaksızın bakterisidal, fungisidal vb. aktiviteye sahip 

olduğunu tespit etmeye yönelik kantitatif süspansiyon testleridir.  Kademe 1 

testleri herhangi bir ürün beyanı için kullanılamaz. 

• Kademe 2, iki adımdan oluşur:  

o Kademe 2, adım 1 testleri, bir ürünün kullanım amacına uygun pratik koşulları 

simüle ederek bakterisidal, fungisidal, virüsidal vb. aktiviteye sahip olduğunu tespit 

etmeye yönelik kantitatif süspansiyon testleridir.   

o Kademe 2, adım 2 testleri, ürünün bakterisidal, fungisidal, virüsidal vb. 

aktiviteye sahip olduğunu tespit etmek için pratik koşulları simüle eden, genellikle 

taşıyıcılar veya mikroorganizmalarla canlı dokular kullanan kantitatif laboratuvar 

testleridir. 

• Kademe 3 testleri, pratik koşullar altında yapılan saha testleridir. 

Kademe 1 

Kademe 1 testleri, ürünün veya aktif maddenin temel aktivitesini belirlemeye 

yönelik laboratuvar süspansiyon testleridir.  Bu testler ürünün geliştirilmesi 

sırasında kullanılabilir ancak ürün ruhsatlandırması için kabul edilmez.  Bununla 

birlikte, bir eş formülanın üründe herhangi bir biyosidal aktiviteye sahip olmadığını 

göstermek için bir aşama 1 testi kullanılabilir.  

Kademe 2, adım 1 

Kademe 2, adım 1 testleri, nihai amacın, ürünün "kullanımdaki" koşullar altında 

belirtilen gereksinimleri hangi konsantrasyonlarda karşıladığını belirlemek olduğu 

laboratuvar süspansiyon testleridir.  Bu testlerde, kullanım koşulları (örn. sıcaklık, 

temas süresi, müdahil maddeler (interfering substances)) test yönteminde dikkate 

alınır.  

Biyosidal ürün aktivite testi için çeşitli laboratuvar yöntemleri geliştirilmiştir.  Bu 

deneyler tasarımları ve deneysel ayrıntıları bakımından farklılık gösterse de, 

bunların tümü dezenfektana bir test aşısı ekleme (veya tersi) ve belirli zamanlarda 

örnekleme ilkesine dayanmaktadır.  Her örnekteki biyosidal ürün daha sonra 

nötralize edilir ve organizmaların hayatta kalması değerlendirilir.  Uygulamada, 
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yöntemler, testin sonlanma noktasının nasıl belirlendiğine göre iki gruba ayrılabilir:  

 

Kantitatif testler  

İşlenmemiş ve biyosidal ürünle işlenmiş hücre örnekleri, nötralizasyondan sonra 

besleyici ortam üzerine yerleştirilir.  İnkübasyondan sonra, koloni oluşturan 

birimlerin sayısı belirlenir ve canlı sayımlarında log10 indirgeme belirlenir.  

Kapasite testleri  

Biyosidal ürün, tanımlanmış zaman aralıklarında test organizmasıyla art arda 

uyarılır.  Bu tip test örneğin periyodik olarak yeni bakteriler tarafından uyarılan 

yüzme havuzları ve tuvalet dezenfektanları için kullanılabilir.  Her aşılamanın 

ardından örnekler alınır ve uygun bir temas süresi geçtikten sonra, biyosidal ürün 

nötralize edilir ve hayatta kalan mikro organizmaları belirlemek için örnek uygun bir 

büyüme ortamında inkübe edilir.  Sonuç, "başarısızlığı" meydana getirmek için 

gerekli olan birikmiş aşı miktarı olarak ifade edilir.  

Kademe 2, adım 2 

Kademe 2, adım 2 testleri, örneğin mikroorganizmaları yüzeyler üzerinde önceden 

kurutarak gerçek yaşam koşullarını taklit eden, laboratuvarda zorlu koşullar altında 

gerçekleştirilen simüle edilmiş kullanım veya pratik testlerdir.  Bu testler ikinci bir 

test aşamasında kullanılır.  Bir in vitro testte (Kademe 2, adım 1) dezenfektanın 

zaman-konsantrasyon ilişkisini ölçtükten sonra, önerilen kullanım seyreltisinin 

gerçek yaşam koşullarında muhtemelen yeterli olduğunu doğrulamak için bu pratik 

testler gerçekleştirilir.  Birkaç kullanım için standartlaştırılmış, simüle edilmiş 

kullanım testleri mevcuttur (yüzey dezenfeksiyonu, el yıkama veya ovma, alet 

dezenfeksiyonu) ancak diğerleri için standart testler yoktur.  

Bazı ürünler için daha uzun dönemli aktivite olduğu beyan edilmektedir.  Bu ürünler 

yüzeylere uygulandığında, uygulamadan sonra tamamen uzaklaştırılmaması veya 

durulanmaması yaygındır.  Bu, yüzeyde biyosidal ürünün daha uzun dönemli 

aktivitesine yol açabilir.  Benzer şekilde, bazı ürünler, düşük seviyelerde biyosidal 

ürünün sürekli salımı yoluyla bakım için kullanılır. Her iki etki de uygun etkililik 

testleri ile belirlenebilir.    
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Kademe 3 Saha veya kullanım içi testler  

Kullanım testi, belirli bir ortamda belirli yüzeyler veya materyaller üzerinde gerçek 

kullanım koşulları altında ürünün antimikrobiyal değerlendirmesini içerir.  Standart 

ve standart olmayan laboratuvar yöntemlerinde olduğu gibi, temsili organizmalar 

veya ilgili gerçek organizmalar kullanılabilir.  

Bu tür testler için doğrulanmış metodolojiler şu anda mevcut değildir, ancak bazıları 

geliştirme aşamasındadır.  

Bir ürünün kullanılabileceği pratik kullanım koşulları çok değişken olabilir ve bu 

nedenle standartlaştırılması zordur.  Saha testleri, standartlaştırılmamış olsa da, 

çalışmaların bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanmış olması ve soruya net 

bir cevap vermesi koşuluyla, ürünün etkililiği hakkında değerli ek bilgiler verebilir.  

Bu tür testlerde, biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi dahil edilmelidir.  

Bunun mümkün olmadığı durumlarda, etkililik, uygulamadan önce ve sonra 

durumun karşılaştırılmasıyla değerlendirilmelidir.  

Doğrulanmış standartlar hazırlanıncaya kadar, beyanı destekleyen saha 

denemelerinden elde edilen verilerin kabul edilebilirliğini belirleme sorumluluğu, EN 

14885'te verilen kılavuz dikkate alınarak CA'ya ait olacaktır.  

.4.0.4.1 Standart test yöntemleri 

İdeal olarak, veriler uluslararası veya ulusal olarak tanınan test yöntemleri (CEN, 

OECD, ISO, vb.) kullanılarak oluşturulmalıdır.  Dezenfektan ürünler için halihazırda 

birkaç uluslararası standart test yöntemi mevcuttur.  Önerilen standart testler Ek 

2'de sunulmakta ve bu rehber dokümana Ek 4'te atıfta bulunulmaktadır.  

Bir ürünün spesifik kullanımı için mevcut yönerge yoksa veya yönergeler uygun 

değilse, çalışmaların bilimsel olarak güvenilir olduğu, iyi raporlandığı ve soruya net 

bir cevap verdiği yerlerde, başvuru sahibi başka yöntemler kullanabilir (şirket içi 

Standart Çalışma Prosedürleri gibi). Ek olarak, kullanılan test yöntemleri, test 

koşulları ile birlikte açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen 

etkililik beyanını ele almalıdır.  Yönergeyi belirli ürün veya kullanım koşulları için 

daha uygun hale getirmek için değişikliklerle birlikte mevcut yönergelerin 

kullanılması da mümkündür.   
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EN 14485, standartların değiştirilmesine ilişkin kılavuz sağlar (EN 14485, kısım 4.2 

sürüm 2014).  

Bu rehber dokümanın yayınlandığı tarihte, çok çeşitli CEN yöntemleri mevcuttur.  

OECD, Rehber Dokümanlar olarak yayınlanan sert yüzeylerde kullanılacak 

dezenfektanların etkililik testi için geliştirilmiş birkaç aşama 2/adım 2 test 

yöntemine sahiptir.  Mevcut testler Ek 2'de sunulmakta ve Ek 4'te atıfta 

bulunulmaktadır.  CEN test yöntemlerinin kullanılması, mevcut ve ilgili olduğu 

durumlarda şiddetle tavsiye edilir.  Bununla birlikte, bu Kılavuzun esas olarak EN 

standartlarına dayandırılmasına rağmen, EN testlerine kıyasla tutarsızlıkların olduğu 

bazı durumlar olduğu unutulmamalıdır.  Bu tür durumlarda, ECHA Kılavuzu, öncü 

kılavuz olarak takip edilmelidir.  Örneğin, CEN standardı yoksa OECD test 

yöntemleri kullanılabilir.  

Aşağıda açıklanan bu yöntemler tipik olarak standart bir test parametreleri seti, test 

organizmaları ve geçiş kriterleri verir.  Yüksek/düşük seviyeli kirlilik, yüksek/düşük 

sıcaklıklar, ilgili temas süreleri vb. gibi bir kullanım alanı için özel koşulların geçerli 

olduğu durumlarda, bu koşullar etkililik testlerine dahil edilmelidir.  

CEN Standart Test Yöntemleri 

Tıp, veterinerlik, gıda, endüstriyel, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan 

dezenfektanların aktivitelerini test etmek için uyumlaştırılmış Avrupa yöntemleri 

üretmek üzere Avrupa Standardizasyon Komitesi'nde (CEN) bir Teknik Komite (TC 

216) kurulmuştur.    

Standartlar, süspansiyon testlerine (Kademe 1 ve Kademe 2, adım 1) ve yüzey 

testleri gibi bazı simüle edilmiş kullanım testlerine (Kademe 2, adım 2) 

dayanmaktadır.  

Avrupa standardı EN 14885, Direktifin/Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 4 ürün tipleri 

dahilinde kimyasal dezenfektanların test edilmesine yönelik Avrupa Standartlarının 

uygulanması ve yorumlanması hakkında bilgi verir.  
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Bu belge, halihazırda mevcut olan çeşitli standartları özetlemekte ve belirli 

durumlarda (tıp, veterinerlik ve gıda hijyeni gibi) dezenfektanların etkililiğini 

göstermek için ve bu tür testlerden elde edilen sonuçların etkililik beyanlarının 

yapılmasına ve desteklenmesine ilişkin olarak yorumlanmasında kullanılabilecek 

mevcut standartların seçimi konusunda kılavuz sağlamaktadır.    

EN 14885'te evsel kullanıma yönelik ürünler, gıda ve endüstriyel alanlarda kullanım 

için ürünlerle gruplandırılmıştır ve bu nedenle belirtilen testler her zaman evsel 

alanlarla ilgili değildir.  Örneğin, virüs testi EN 13610 yalnızca bakteriyofajlara karşı 

test gerçekleştirir.  Bu durumlarda, tıbbi alandan sağlanan test, ilgili olduğu 

yerlerde kullanılmalıdır.  Bir kullanım alanı için test yönteminin bulunmadığı 

durumlarda (örneğin tıbbi alanda sporisidal test), bunun yerine başka bir alandan 

bir test kullanılabilir, ancak test parametreleri (kirlilik, sıcaklık, vb.) amaçlanan 

kullanım alanına uyarlanmaktadır (testlerin uyarlanması hakkında daha ayrıntılı 

kılavuz için EN 14885 kısım 4.2'ye bakınız). 

Yüzme havuzları, spalar ve içme suyu gibi su sistemlerine dezenfektanların 

uygulanması EN 14885'te ele alınmamaktadır.  Sulu sistemlerde Legionella'ya karşı 

aktivitenin değerlendirilmesi için (soğutma kulelerinde kullanılan su ve spalar, 

havuzlar, duşlar gibi genel amaçlar ve diğer kullanımlar için su), bir kantitatif 

süspansiyon testi mevcuttur (EN 13623).  

EN 14885, Kademe 3 saha denemesinin nasıl yapılması gerektiğine dair kılavuz 

içerir.  Bu kılavuz, bir saha denemesi yapılırken dikkate alınması ve kontrol edilmesi 

gereken faktörler hakkında tavsiyede bulunmayı amaçlamaktadır.  

Yöntemlerin bir ürünün kullanımına uygun olması koşuluyla, CEN test yöntemlerinin 

kullanılması şiddetle tavsiye edilir.  Bazı durumlarda, yöntem (diğer temas süreleri, 

kirlilik, vb.) kullanım koşullarına uyacak şekilde uyarlanabilir.  Bir standarttan 

herhangi bir sapma açıkça tanımlanmalı ve herhangi bir sapmanın 

gerekçelendirilmesi sağlanmalıdır.  
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OECD  Standart Test Yöntemleri 

OECD, gözeneksiz yüzeylerde dezenfektanların etkililiğini test etmek için pratik test 

yöntemleri (Kademe 2, adım 2 testleri (1.4.1.3) veya Kademe 3 (1.4.1.4) ile 

benzer) sırasıyla "Test ve Değerlendirmeye ilişkin Seri" veya "Biyosidal Ürünlere 

ilişkin Seri" içinde yayınlamaktadır.   Şu anda, tüm mevcut yöntemler OECD Rehber 

Dokümanları olarak yayınlanmıştır.  Bununla birlikte, Rehber Dokümanlar, Verilerin 

Karşılıklı Kabulü (MAD) ilkesi kapsamında değildir ve yapıları gereği tavsiye 

niteliğindedir.  Daha da geliştirilmiş OECD Test Yönergeleri gelecekte kullanıma 

sunulabilir.  Avrupa Standartları henüz tüm uygulama türleri için mevcut 

olmadığından, yöntemlerin bir ürünün kullanımını uygun şekilde yansıtması 

koşuluyla OECD yöntemlerinin kullanılması önerilir. Yine, standarttan herhangi bir 

sapmanın açıkça tanımlanması ve gerekçelendirilmesi koşuluyla, yöntemler (diğer 

temas süresi, kirlilik, vb.) kullanım koşullarına daha iyi uyacak şekilde uyarlanabilir.  

Dezenfektanlarla ilgili OECD Rehber Dokümanlarında, yüzeye eklenen dezenfektan 

çözeltisinin normalde pratikte yapılanla karşılaştırıldığında çok yüksek olduğunu 

lütfen unutmayınız.  Bu test protokolü, yalnızca yüzey alanı başına dezenfektan 

çözeltisinin hacminin amaçlanan kullanıma benzer olduğu kullanımlar için 

kullanılabilir (örn. sıvı altında bırakma).    

Diğer Standart Test Yöntemleri  

CEN standartları ve hiçbir CEN standardının mevcut olmaması durumunda, OECD 

yöntemleri şiddetle tavsiye edilirken, bu testlerin uygulanamayacağı, yani mevcut 

olmadığı veya belirli bir ürün veya kullanım modeli ile ilgili olmadığı durumlar vardır.  

Bu durumlarda başka test yöntemleri kullanılabilir.  

Diğer test yöntemleri, örneğin VAH (önceki DGHM), DVG, AFNOR, US-EPA, AOAC 

veya ASTM yöntemleri mevcuttur ve belirli bir uygulama için uluslararası bir 

standart bulunmadığında kullanılabilir.  Bu yöntemlerin önceden tanımlanmış test 

parametrelerinden, hedef organizmalardan veya geçiş kriterlerinden yoksun olduğu 

durumlarda, başvuru sahibi, seçilen parametrelerin amaçlanan uygulama için neden 

uygun olduğuna dair kanıt sunmalıdır.  
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Standart testlerin bulunmadığı durumlarda, uygun test protokolleri başvuru sahibi 

tarafından tasarlanabilir (ve gerekçelendirilebilir), ancak bunlar test yapılmadan 

önce CA ile tartışılmalı ve CA tarafından kabul edilmelidir.  

.4.0.4.2 Veri gereksinimleri 

Etiket beyanları ve tavsiyeleri, uygulama alanına uygun testlerin sonuçlarıyla 

desteklenmelidir.  

Her testte, formülasyondaki kalite ve miktarı belirleyen aktif maddelerin özdeşliği 

ve işlevi dahil olmak üzere test edilecek ürünün kompozisyonu açıkça 

tanımlanmalıdır.  Ek olarak, eş formülanlar ürünün etkililiğini etkileyebileceğinden, 

aynı zamanda özdeşlik ve işlev de dahil olmak üzere açık bir şekilde 

tanımlanmalıdır.  Alternatif olarak formülasyon, geri alınabilir bir referans adı veya 

numarası ile tanımlanabilir.  Bu tür durumlarda (yani, gizlilik amacıyla yalnızca ürün 

için bir kod belirtebilir), test edilen ürünün kompozisyonu ayrıca sağlanmalıdır.  

Formülasyon ürünün etkililiğini etkileyebileceğinden, test edilen ürünün 

kompozisyonu söz konusu ürün ile aynı olmalıdır.  Aksi taktirde, herhangi bir 

farklılık için gerekçeler sağlanmalıdır ve bunlar durum bazında değerlendirilecektir.  

Kademe 1 testleri pratik kullanım koşullarını hesaba katmadığından, ürün 

ruhsatlandırması sırasında beyanları desteklemek için kabul edilebilir olarak 

onaylanmaz.  Genel olarak, Kademe 1 testleri, ürünün geliştirilmesi sırasında, aktif 

maddelerin BPR kapsamında “Birlik onaylı maddeler listesine” dahil edilmesi veya 

bir eş formülanın biyosidal aktiviteye sahip olmadığını kanıtlamak için kullanılır.  

Genel olarak, ürün ruhsatlandırması sırasında etiket beyanlarını desteklemek için en 

az Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testleri gerekir.  Kademe 2, adım 1 testi, ürünün 

etkililiğine ilişkin temel bilgileri sağlarken (standart bir testte) Kademe 2, adım 2 

testleri, daha çok kullanımdaki faktörlerin (hedef organizmaların kurutulması gibi) 

etkilerini araştırır.  Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testlerinin kombinasyonu, 

genellikle bir ürünün etkililiğini göstermek için sağlam bir veri paketi sağlayacaktır.  

Kademeli yaklaşımdan sapmalar gerekçelendirilmelidir.  
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Bazı durumlarda, örneğin, gerçek kullanım koşulları altında süspansiyon halinde 

dezenfeksiyon yapıldığında  (çünkü hedef organizmalar halihazırda bir sıvı içinde 

asılıdır veya işlem sırasında mekanik etki nedeniyle, örneğin CIP'de askıya alınır), 

bu halihazırda pratik koşulları simüle ettiğinden, bir Kademe 2, adım 1 testi kendi 

başına yeterlidir.    

Diğer durumlarda, Kademe 2, adım 2 testi; Kademe 2, adım 2 testlerinin uygun 

olmadığı bir Kademe 3 testi ile değiştirilebilir.  Genel olarak, Kademe 3 testleri 

genellikle değişken olduğundan, standart bir Kademe 2, adım 1 testi ile birlikte bir 

Kademe 3 testi yapılacaktır.  

Kullanım koşullarının simüle edilemediği durumlarda, Kademe 3 testleri gereklidir 

(örn. iyonizasyon ekipmanıyla içme suyu dezenfeksiyonu).    

Etkililiğe yönelik bir etiket beyanını doğrulamak için Kademe 2, adım 2'de birden 

fazla test yöntemi mevcutsa ve uygulanabilirse, test yöntemlerinden yalnızca 

birinden veri sağlamak yeterlidir.  Seçilen test yöntemi, ürünün kullanılma şeklini en 

iyi temsil eden yöntem olmalıdır.  Örneğin, "sert, gözeneksiz yüzeyler için 

püskürtme yoluyla" dezenfektan kullanılması durumunda, test yöntemi, mekanik 

etkiye sahip olmayan ve temas süresi, kirlilik, sıcaklık ve test organizmaları gibi 

temsili kullanım koşullarına sahip bu tür yüzeyler için bir yöntem olmalıdır. 

Ürünlerin beyan edilen kullanım şartları bu zorunlu test şartlarından farklı ise 

standartların zorunlu test şartlarında testlerin yapılması zorunlu değildir.  

Standartlara ve ürünün kullanım amacına göre seçilen ilgili hedef organizmalarla 

testler yapılmalıdır.  Bu, bu Kılavuzun 1.3.1 Kısmında daha ayrıntılı olarak ele 

alınmaktadır.  Standart test organizmalarının bir listesi Ek 3'te verilmiştir.  

Testte kullanılan konsantrasyonlar, ürün etkililiğinin eşiğini gösterecek şekilde 

seçilmelidir.  Süspansiyon testleri, etkili orandan daha düşük en az bir oran da dahil 

olmak üzere birkaç doz oranıyla yapılmalıdır.  Yetkili Otoriteler (CA'lar), istenen 

etkiyi elde etmek için önerilen dozun uygun olup olmadığını (yani konsantrasyonun 

çok yüksek olmadığını veya minimumda olup olmadığını) değerlendirmek için bu 

testlerde üretilen doz yanıtı verilerini değerlendireceklerdir.  
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Biyostatik etki beyanı olan biyosidal ürünler için (bakteriyostatik, fungistatik, vb. 

yani bakteri, mantar vb. büyümesini onları öldürmeden engelleme yeteneği), 

etkililik süspansiyon testleri ve simüle edilmiş kullanım testleri (örneğin yüzey 

testleri) ile gösterilmelidir.  Süspansiyon testi ve simüle edilmiş kullanım testi, 

nötrleştirme ile ve nötralizasyondan olmaksızın ve bir su kontrolüyle (ürün yerine 

suyun test edildiği yerlerde) yapılmalıdır.  Bu testin sonuçları, ürünün test 

mikroorganizmasının büyümesini engellediğini (yani, su kontrolüne kıyasla daha 

düşük bir test organizması düzeyi), ancak bunları mutlaka etkisiz hale getirmediğini 

(mikroorganizmalar testte nötralizasyon olmadan hayatta kalır) göstermelidir.  

Biyostatik etki beyanı olan biyosidal ürünler, duyarlılığı (direnci) geçici veya kalıcı 

olarak azalmış organizmaların gelişme riskini taşır.  Bu nedenle, bu tür ürünlerin 

etkililiği dikkatle incelenmelidir.  

Aktif maddenin yerinde üretilmesi durumunda veya aktif maddeyi doğru miktarda 

suya dozlamak için bir aparat kullanıldığında, rapor, aşırı ve az dozlamaya ilişkin 

güvenlik ölçümleri hakkında bilgi içermelidir.  

Biyosidal veya biyostatik aktiviteye sahip olmayan diğer ürünler BPR Madde 3 1 (a) 

"Herhangi bir zararlı organizmayı yok etmek, caydırmak, zararsız hale getirmek, 

eylemini engellemek veya sadece fiziksel veya mekanik etki dışında başka bir 

şekilde üzerinde kontrol etkisi yaratmak amacıyla" kapsamına girebilir.  Bu tür 

ürünler için henüz AB standartları mevcut değildir, bu nedenle başvuru sahipleri bu 

kılavuzun ilkelerini izleyen ve bilimsel kanıtlara dayanan bir yöntem sağlamalıdır. 

Yeni testlerin geliştirilmesi sırasında veya bir başvuru sahibi standart olmayan bir 

test kullanmayı veya yeni test yöntemlerini kullanmayı düşündüğünde, bunu testin 

kabul edilebilirliği ve uygulanabilirliği konusunda CA ile görüşmelidir. 

Aşağıdaki bölümlerde, ürün tipi ve kullanımına göre gereksinimler hakkında kılavuz 

verilecektir. 

Biyosidal ürünlerin en ilgili ürün uygulamaları ve kullanımlarının ayrıntılı ancak 

kapsamlı olmayan listeleri, gerekli test metodolojisi ile birlikte, bu rehber dokümana 

bağlı bir dizi tablo olan beyan matrislerinde verilmiştir  
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(daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız).  

Bu belgede özellikle belirtilmeyen kullanımlar ve beyanlar için gereksinimler CA 

tarafından durum bazında belirlenecektir. 

.4.0.4.3 Test prosedürünün ilgili faktörleri Test edilen ürünün 

formülasyonu  

Tanımlanmış bir kompozisyona sahip tek bir biyosidal ürüne veya bir biyosidal ürün 

ailesini (BPF) oluşturan ve benzer kullanımlara,   

aynı aktif maddelere, belirtilen varyasyonlara sahip benzer kompozisyona ve benzer 

risk ve etkililik seviyelerine sahip olan bir ürün grubuna ürün ruhsatı verilir. 

Tek bir ürünle ilgili olarak, özel formülasyonunun etkililiği gösterilmelidir.  Bu 

nedenle, test edilen formülasyonun her test raporunda açıkça bildirilmesi (veya test 

edilenin formülasyon olduğuna dair test raporunun yanında verilmesi) önemlidir.  

Formülasyon detayları, ilgili konsantrasyonları ile birlikte mevcut aktif maddeleri ve 

eş formülanları belirtmeli ve test edilen tüm formülasyonların aynı eş formülanları 

ve konsantrasyonları içerdiğini doğrulamalıdır.  Herhangi bir sapma bir beyanda 

veya ilgili etkililik raporlarında belirtilmeli ve gerekçelendirilmelidir.  Formülasyonda 

ruhsat talep edilen üründen farklılıklar olması durumunda, testler yalnızca, 

sapmaların etkililik üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı kanıtlandığında uygun olarak 

değerlendirilecektir.  Bunun açık olmadığı durumlarda, kontrol edilmesi en zor olan 

organizmalarla doğrulayıcı bir çalışma önerilmelidir.  

BPF dahilinde, tüm potansiyel ürün yelpazesi üzerindeki minimum etkililik seviyesi 

gösterilmeli ve kompozisyonda ve amaçlanan kullanımlarda izin verilen 

varyasyonlar açıkça tanımlanmalıdır. 

Test formülasyonları, tüm potansiyel ürün yelpazesini kapsayacak şekilde 

seçilmelidir.  Test formülasyonları, en az aktif madde konsantrasyonuna sahip en az 

bir ürün içermelidir.  Eş formülanların etkililiği etkileyip etkilemediğine dair bir 

gerekçe verilmelidir. Eş formülanlar etkililiği etkileyebildiğinde, eş formülanın en 

kötü durum konsantrasyonu (yani, etkililik üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olabilecek bir eş formülanın düşük konsantrasyonu, etkililik üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahip olabilecek bir eş formülanın yüksek konsantrasyonu) test edilmelidir.  
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BPF'yi test etme hakkında daha fazla bilgi için ayrıca 1.5.7'ye bakınız.  

Sert Su Beyanları 

Dezenfektanı seyreltmek için kullanılan suyun sertlik derecesi, performansını 

etkileyebilir (Ca2+ ve Mg 2+ gibi metal iyonlarının varlığıyla). Genellikle su ne 

kadar sertse, seyreltilmiş dezenfektan o kadar az etkili olacaktır. Bu nedenle, 

ürünlerin içilebilir su ile seyreltilmesini gerektiren test programları, etkililik testi 

amacıyla ilgili test standardında tanımlanan standart sertlikte su ile seyreltilmelidir. 

Sert suda etkililiği için etiket beyanları taşıyan herhangi bir ürünün, beyan edilen 

seviyede tanımlanmış sertliğe sahip suda uygun yöntemle test edilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Müdahil Maddelerin Varlığı 

Dezenfektanların cansız yüzeylere veya cilde veya sıvılara uygulandığı yerlerde, 

yüzeyde veya sıvıda dezenfektanın aktivitesini etkileyebilecek maddeler bulunabilir. 

Mevcut kirliliğin yapısı, miktarı ve durumu dezenfektanın etkililiğini etkileyecektir. 

Çoğu durumda artık kontaminasyon beklenmelidir ve bazı durumlarda (örneğin kan 

dökülmelerinin işlenmesinde) dezenfektanlar özellikle kirliliğin dekontamine 

edilmesi, enfeksiyon aktarımının önlenmesi ve güvenli bertarafa yardımcı olmak için 

kullanılır.  

Kan, idrar, dışkı, gıda artıkları, katı ve sıvı yağlar, toz ve proteinli maddeler 

karşılaşılması en olası organik kirliliklerdir.  Kireç tortusu, süt taşı ve toprak en 

yaygın inorganik kirliliklerdir.  

Kirli veya kirli koşullarda kullanım için beyanlarda bulunulduğunda, ürünün kullanım 

konsantrasyonları, uygun kirletici materyallerin varlığında yapılan testlerden 

belirlenmelidir.  Etkililik testi yöntemlerinde yaygın olarak kullanılan kirletici 

materyaller arasında albümin serumu, kan, maya ve maya özütü bulunur.  

Uygulamada, birkaç durum haricinde (örn. temiz odalar), yüzeylerde veya 

dezenfekte edilecek sıvılardaki kirlilik göz ardı edilemez.  Bu nedenle, ürünün test 

edilmesi sırasında her zaman az miktarda müdahil madde dahil edilmelidir.  CEN 

yöntemlerinde buna "temiz koşullar altında" adı verilir.   
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Temiz koşullarda yapılan testler, dezenfeksiyondan önce yüzey temiz olduğunda 

kullanılabilir.  Bu, örneğin etiketin dezenfeksiyondan önce temizlemenin gerekli 

olduğunu belirtmesi durumudur.  Bir ürün kombine temizlik ve dezenfeksiyon beyan 

ettiğinde, ürün kirli koşullar altında test edilmelidir (daha fazla bilgi için Ek 4'e 

bakınız).  Ayrıca, etikette yalnızca aşırı kirin ortadan kaldırılması gerektiği 

belirtildiğinde ve yüzeyin bundan sonra hala kirli olduğu durumlarda (örneğin et 

endüstrisinde), kirli koşullar için kirlilik kullanılmalıdır.  Lütfen bazı durumlarda EN 

14885'in BPR gereksinimlerini karşılamak için her zaman yeterli olmadığını 

unutmayınız.  

Bir ürün, kirliliğin belirli bir tipte olduğu belirli kullanımlar için önerilecekse (sabun 

filmi kalıntısı veya sert su pisliği gibi), ürün söz konusu kirlilik tipinin varlığında test 

edilmelidir.  Ürünün kullanımına daha fazla kirlilik tipi uygunsa (örneğin, bir ürünün 

içecek endüstrisinde, et endüstrisinde veya mutfaklarda kullanılması gerekiyorsa), 

en zorlu kirlilik tipini belirlemek için ön test yapılmalıdır.  En zorlu kirlilik tipiyle 

yapılan uzun dönemli testler, diğerlerini kapsamak için yeterli olacaktır.  

Kuralın bir istisnası olarak, temiz odalarda kullanılacak ürünler, testte ek kirlilik 

gerektirmez.  Temiz oda, belirli bir partikül boyutunda metreküp başına partikül 

sayısı ile belirlenen kontrollü bir kontaminasyon seviyesine sahiptir.  Temiz 

odalardaki kirlilik seviyesi o kadar düşüktür ki, EN testleri için temiz koşullar altında 

yapılan testler bile, temiz odalara kıyasla hala aşırı kirlilik dozajına sahiptir.  Bu 

kullanımlar için test organizmalarının yüksek yükü kirlilik olarak görülebilir.  Kirlilik 

olmadan yapılan testler, yalnızca etikette, sınıf 1 ila 9 arasında ISO 14644-1'e göre 

veya Sınıf A ila D arasında GMP EU sınıflandırmasına göre sınıflandırılan temiz 

odalarda özel kullanım belirtildiğinde kabul edilecektir.  

Genel olarak, kirlilik, dezenfektanın etkililiğini azaltacaktır ve kirlilik mevcutsa, daha 

uzun temas süreleri, daha yüksek konsantrasyonlar, ön temizlik veya bu unsurların 

bir kombinasyonu gerekli olabilir.  
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Sıcaklık 

Genel olarak, dezenfeksiyon performansı sıcaklıkla artar, ancak bu aktif maddelere 

bağlıdır ve ayrı türler üzerindeki etki spesifik özelliklere bağlı olarak değişebilir.  Bu 

nedenle, test sıcaklığı, ürünün amaçlanan kullanımı sırasında karşılaşılanları temsil 

etmelidir (örneğin, hayvan barınağında düşük sıcaklık, CIP'de daha yüksek sıcaklık).  

Bazı biyosidal ürünler kemotermal dezenfeksiyonda kullanılır, örneğin bazı CIP 

işlemleri 60-80ºC sıcaklıklarda yapılır.  Ayrıca bu kullanımlar için ürünler kullanım 

sıcaklığında test edilmelidir.    

Ürünler (PT 2-4) 40ºC'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda test ediliyorsa, referans 

test organizmaları kullanılmalıdır.  Enterococcus faecium , bakterisidal aktivite 

beyanında bulunmada tek test organizması olarak kullanılmalıdır.  Bir virüsidal 

beyan için tek test organizması Murine Parvovirus olmalıdır.  Bir sporisidal beyan 

için, test organizması, örneğin Bacillus cereus veya Clostridium sporogenes sporları 

olabilir.  

Mikobakteriler, mayalar ve mantar sporları için, yüksek sıcaklıklar için ilgili test 

organizmaları mevcut değildir.  Çoğu maya ve mantar sporu, aktif madde 

içermeyen kontrolde yüksek sıcaklık (>40 ºC) ile geri döndürülemez şekilde etkisiz 

hale getirilmiştir.  Bununla birlikte, birkaç mantarın askosporları ısıya dirençli hale 

gelebilir ve örneğin gıda endüstrisinde problemlere neden olabilir.  

Mikobakteriler, mayalar ve mantar sporları için ilgili sıcaklığa dirençli suşlar ile 

standart testler mevcut olduğunda, bunlar kullanılmalıdır.  

Mikobakterilere, mayalara ve mantar sporlarına karşı etkililik beyan edildiğinde ve 

sıcaklığa dirençli türler bulunmadığında, standart test organizmaları, testin geçerli 

olduğu maksimum sıcaklıklarda test edilmelidir.  

Isıya dayanıklı türlere (örneğin Talaromyces flavus) karşı özel beyanlar için, bu 

organizmalarla etkililik testleri sağlanmalıdır.  Bu testlere, test organizmalarının 

yüksek test sıcaklığında hayatta kaldığını gösteren biyosidal ürün içermeyen bir 

kontrol dahil edilmelidir.  
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Düşük sıcaklıkta test edilen organizmalar için testi geçmek için gereken 

konsantrasyonun, daha yüksek sıcaklıkta test edilen sıcaklığa dirençli organizmalara 

göre daha yüksek olması mümkündür.  Bu durumda, test sonuçlarının etiket 

üzerindeki kullanım talimatındaki kullanım konsantrasyonunu nasıl yansıttığına dair 

bir gerekçe verilmelidir.  

Temas Süresi 

Bir ürünün yüzey vb. üzerindeki temas süresi, dezenfektanların etkililiğinin 

değerlendirilmesinde önemli bir husustur.  Genel olarak, temas süresi ne kadar 

uzunsa dezenfektan o kadar etkilidir.  Test organizmalarının daha fazla analiz için 

işlenmiş örneklerden alındığı denemelerde, biyosidal ürün ile test organizmaları 

arasındaki temas süresi durdurulmalıdır.  Aktif maddelerin artık taşınımını önlemek 

için nötrleştiriciler, membran filtrasyonu veya alt kültür teknikleri kullanılır.  

Nötralizasyon, bu Kılavuzun 1.4.4.6 kısmında daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.  

Bazı dezenfektanlar çok hızlı etki ederken, diğerleri yeterli performansa ulaşmak 

için daha uzun bir temas süresi gerektirir.  Mikobakteriler, bakteri sporları, mantar 

sporları ve zarfsız virüslerin geri döndürülemez şekilde etkisiz hale getirilmesi çoğu 

vejetatif mikroorganizmaya göre daha uzun sürer.  

Gerçek yaşamda pratik olan temas süresi, test sırasında dikkate alınmalıdır.  

Kademe 2 ve Kademe 3 testlerinde ürün, ürün etiketinde tavsiye edilen temas 

süresinde testi geçmelidir.  

Nötralizasyon 

Nötrleştiriciler, test organizmalarının, biyosidal işlemden sonra plaka sayımı gibi 

daha fazla analiz için işlenmiş örneklerden alındığı denemelerde ürünün aktivitesini 

durdurmak için kullanılır.  Test ürünü için etkili bir nötrleştirici tanımlanmalı ve 

nötrleştiricinin test edilen ürüne karşı etkililiğini gösteren ve nötrleştiricinin 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olmadığını gösteren kanıtlar bir test raporuna dahil 

edilmelidir.  Kimyasal nötralizasyon ile kombinasyon halinde veya bunun yerine 

ürünün aktivitesini durdurmak için membran filtrasyonu veya alt kültür teknikleri 

kullanılabilir.  Bu diğer yöntemler, bu kılavuzda kullanılan "nötralizasyon" terimi 

kapsamındadır.    
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Temas süresinden sonra ürünün aktivitesini durdurma prosedürünün etkililiğini 

belirlemek için uygun kontroller yapılmalıdır.  

pH 

Dezenfeksiyon sırasında hakim olan asitlik veya alkalinite derecesi dezenfektan 

performansını ve seçimini etkileyebilir.  Bu nedenle, testte kullanılan kullanım 

konsantrasyonundaki (seyreltilmiş) ürünün pH'ı test raporuna dahil edilmelidir.  

Yüzeylerin Dokusu  

Pürüzsüz geçirimsiz yüzeylerin dezenfekte edilmesi (ve ayrıca temizlenmesi) 

pürüzlü veya çukurlu yüzeylere göre daha kolaydır.  Bazı durumlarda mikro 

organizmalar, gözenekli yüzeylerde korunarak dezenfektanların etkisinden 

korunabilir.  İçerideki hücreler dışarıdaki ölü mikroorganizmalar tarafından 

korunduğundan, mikroorganizma yığınlarının da etkisiz hale getirilmesi daha zor 

olabilir.  Son zamanlarda, bu koşullar altında test etmek için gözenekli yüzey 

testleri (CEN) geliştirilmiştir.  

Bakteriler ve mantarlar biyofilm oluşturan yüzeylere yapışabilir.  Biyofilmlerde 

duyarlılık azalır (bakteriler farklı fiziksel durumdadır) ve bakterileri çevreleyen 

matris nedeniyle biyosidal ürün penetrasyonunu sağlamak zor olabilir.  Bu, 

biyofilmdeki bakterilerin etkisiz hale getirilmesini daha zor hale getirir.  

Tekrarlama 

Genel olarak, testler tekrarlar halinde yapıldığında (örneğin, daha fazla test 

eşyasında zaman içinde tekrarlandığında) test sonuçları daha güvenilir hale gelir.  

Tekrarlar, uygun EN standartlarının gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmeli ve uygun 

olduğunda, iç standartlar veya referans maddeler dahil edilmelidir.  

EN14885 kısım 5 (bölüm b, c ve d), test yöntemlerinin kesinliği (tekrarlar) hakkında 

aşağıdaki bilgileri belirtir:  

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 99 

 

 

• Standartlaştırılmış testler veya standart bir testin uyarlanması için, testin 

tekrarlanması ve/veya bir iç standart dahil edilmesi ve/veya testin ikinci ve/veya 

üçüncü bir laboratuvarda yapılması önerilir.  İkincisini yaparken, ikinci 

laboratuvar (ve başka herhangi bir laboratuvar), yalnızca en az duyarlı test 

organizması (organizmaları) ile en ilgili olan test olarak kabul edilen testi 

tekrarlayabilir.  İki veya daha fazla laboratuvardan alınan sonuçlar kullanılırsa, 

her laboratuvar bir sonuç belirtmelidir, örn. "R => 5.2 lg (EN 13727 - alet 

dezenfeksiyonu)".  Daha sonra, tüm laboratuvarların sonuçlarının ortalaması, 

her laboratuvarın sonucunun eşdeğer olduğu varsayılarak hesaplanır.  Lg'si 

"daha fazla" olan sonuçlar bu rakamla belirlenir, örn. hesaplama için “5.2 lg” 

olarak “> 5.2 lg” kullanılır.  Tüm lg değerleri gerçek sayılara dönüştürülür, 

örneğin 5.2 lg yaklaşık 158.000'e dönüştürülür.  Ortalama, dönüştürülen bu 

sayıların aritmetik ortalamasıdır.  Test laboratuvarlarından biri gerekli lg 

indirgemeden daha düşük bir sonuç alırsa, diğer üç laboratuvar tarafından 

yapılan diğer testler başarılı olduğunu gösterirse ürün geçmelidir.  Yukarıdaki 

hesaplamalar, geçiş kriterlerinin lg indirgeme olarak ifade edilmediği testlerle 

yapılamaz.  

• Testin tekrarlanması durumunda, testin tüm test organizmalarıyla tekrarlanması 

gereksizdir, ancak yalnızca test edilen ürüne en az duyarlı olanla 

tekrarlanmalıdır. 

• Bir performans beyanını ve kullanım için sonraki tavsiyeyi desteklemek için iki 

veya daha fazla test gerçekleştirilirse (örneğin, Kademe 2, adım 1 ve Kademe 2, 

adım 2), testler önem düzeylerine, yani ürünün gerçek yaşam koşullarında 

performansını tahmin etme becerilerine göre sıralanabilir.  Bir sıralama 

durumunda, tavsiye 3) dikkate alınarak yalnızca en ilgili testin sonucu tekrar 

edilebilir.  Bir sıralama mümkün değilse, yalnızca en yüksek minimum aktif 

konsantrasyonu gösteren testin sonuçları tekrarlanmalıdır. 
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5.4.0.5 Genel veri gereksinimleri 

5.4.0.5.1 Test aralığı 

Testler (Kademe 2, adım 1), kullanım konsantrasyonunun istenen etkiye uygun 

olduğunu doğrulamak için (örneğin, çok yüksek veya minimum etkili düzeyde değil) 

çeşitli konsantrasyonlarda gerçekleştirilmelidir.  

5.4.0.5.2 Çeşitli kullanım alanları için beyan 

Ürünün birden fazla alana yönelik olduğu durumlarda, testin en kötü durum test 

koşullarıyla (sıcaklık, log indirgeme, müdahil maddeler, vb.) gerçekleştirilmesi ve en 

yüksek/en sıkı geçiş kriterlerine sahip testin kullanılması koşuluyla testlerin yalnızca 

bir alandan yapılması genellikle kabul edilebilirdir.  PT'ler arasında suşların farklı 

olması durumunda, tüm suşlar test edilmelidir.  

5.4.0.5.3 Biyostatik etkiye sahip biyosidal ürünler 

Biyostatik etkiye sahip (bakteriyostatik, fungistatik vb.) biyosidal ürünler için 

etkililik, süspansiyon testleri ve simüle edilmiş kullanım testleri (örn. yüzey testleri) 

ile gösterilmelidir.  Süspansiyon testi ve simüle edilmiş kullanım testleri 

nötralizasyon ile ve nötralizasyon olmadan yapılmalıdır.  Bu testlerden elde edilen 

sonuçlar, ürünün test organizmasının büyümesini engellediğini (negatif kontrole 

kıyasla sayılarda artış olmadığını) ancak bunları mutlaka etkisiz hale getirmediğini 

(test organizmasının testte nötralizasyon olmadan hayatta kalması) göstermelidir.  

5.4.0.5.4 Kötü koku kontrolü 

Kötü kokuya neden olan organizmaları kontrol altına aldığını beyan eden ürünler 

için özel gereksinimler vardır.  Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testleri koku açığa 

çıkaran mikroorganizmalarla yapılmalıdır.  Bakterilerin, mantarların vb. kullanım 

amacıyla ilgili olma gerekçeleri sağlanmalıdır.  Bu laboratuvar testleri ile birlikte 

koku testi yapılmalıdır.  

CA, ürünün ruhsat alıp almayacağına durum bazında karar verecektir.  
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5.4.0.5.5 İçeriklerdeki değişiklikler 10 

Bir üründeki aktif olmayan bileşenlerde küçük değişiklikler yapıldığında, tüm testleri 

yeni formülasyonla tekrarlamak her zaman gerekli değildir.  Başvuru sahibi, 

değişikliklerin ve bunların ürünün etkililiği üzerindeki etkilerinin bir tanımını 

verebilir.  Küçük bir değişiklik durumunda, geçerli bir gerekçelendirme yeterli 

olabilir (CA tarafından kararlaştırılacaktır).  Diğer durumlarda, yeni etkililik 

testlerinin sağlanması gerekecektir.  Bu, tam bir etkililik testleri dizisi veya önceki 

testte en az duyarlı organizma ile yapılan bir test olabilir.  

5.4.0.5.6 İşlenmiş eşyalar 

İşlenmiş Eşyalar hakkında kılavuz için Kısım 5.3'e bakınız. 

5.4.0.5.7 Biyosidal Ürün Aileleri 

Bir ürün ailesi için ruhsat istendiğinde, etkililik tüm grup için gösterilmelidir, ancak 

her ürün için zorunlu değildir. Daha fazla bilgi  

Kısım 5.2 Ürün Aileleri'nde mevcuttur 

5.4.0.6 Direnç 

Dirençle ilgili kılavuz için kısım 3.2'ye bakınız.  

10 Bu bölüm için, BPR'nin ürün ailesi konsepti henüz dikkate alınmamıştır. 
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5.4.0.7 Ruhsatlandırma başvurusunun değerlendirilmesi 

5.4.0.7.1 Karar verme 

Biyosidal Ürün Yönetmeliği 528/2012 (Ek VI) biyosidal ürünler için karar verme 

kurallarını belirler.  

Test sonuçları, kullanım türüne göre aşağıda açıklanan standartların veya diğer 

kabul kriterlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır.  Bir ürünün bu kriterlere 

uymaması durumunda, başvuru sahibi, ürünün neden hala ruhsatlandırma için 

tavsiye edilmesi gerektiğine dair başvuruda bir gerekçe sunmalıdır.  CA, ürünün 

ruhsat alıp almayacağına durum bazında karar verecektir.  

5.4.0.7.2 Değerlendirme  

CA değerlendiricisi/uzmanı, ürün için yapılan etiket beyanlarına ve yukarıdaki 

kriterlere göre sunulan etkililik testlerinde gösterildiği gibi ürünün performansını 

değerlendirir.  Ürünün laboratuvar (ve ilgili olduğu yerde saha) testlerinde yeterince 

etkili olduğuna karar verilirse, ürün, etkililik söz konusu olduğu sürece 

ruhsatlandırma için tavsiye edilecektir.  

İstisnai durumlarda, başvuru sahibi, belirtilen kabul kriterlerinin neden 

karşılanmadığına, ancak ürünün hala kabul edilebilir olduğuna dair gerekçe 

sunabilir.  CA, gerekçelendirmeyi, muhtemelen diğer CA'lara danışarak, durum 

bazında değerlendirecek ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

Aşağıdaki bölümler, her bir dezenfektan türü için daha spesifik dosya gereksinimleri 

vermektedir.    

5.4.1 PT1 İnsan hijyeni biyosidal ürünleri 

5.4.1.1 Giriş 

Ürün tipi 1, insan hijyeni amacıyla kullanılan, insan cildi veya kafa derisi üzerine 

veya temas halinde, temel olarak cilt veya kafa derisini dezenfekte etmek amacıyla 

uygulanan biyosidal ürünleri içerir. 
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İnsan cildine uygulanan ürünler biyosidal, tıbbi veya kozmetik ürünlere ve hatta 

tıbbi cihazlara atfedilebilir.  Araştırma konusu ürün Tıbbi Ürünler Direktifi 

(2001/83/EC), Kozmetik Ürünler Yönetmeliği ((EC) No 1223/2009) veya Tıbbi 

Cihazlar Direktifi (93/42/EEC) kapsamında ise, ilgili kullanım için BPR'den hariç 

tutulmuştur.  

Hasarlı cildin dezenfekte edilmesine (örn. yara dezenfeksiyonu) veya bir hastanın 

tıbbi tedavisinden önce hasar görmemiş cildin dezenfekte edilmesine yönelik ürünler 

(örn. ameliyat öncesi cilt dezenfeksiyonu ve enjeksiyon öncesi dezenfeksiyon) ve 

tıbbi kullanım beyanı olan ürünler, her zaman tıbbi ürünlerdir (insan kullanımı için 

tıbbi ürünler hakkındaki 2001/83/EC Direktifi kapsamındadır). 

PT1 içindeki biyosidal ürünler esas olarak el dezenfektanları olup, el bileği ve önkol 

dezenfeksiyonunu içerebilir.  

 

PT1 kapsamındaki bir biyosidal ürün için ruhsat başvurusunda bulunurken, biyosidal 

ürün olarak tıbbi ürünlerin veya kozmetik veya tıbbi kullanımların 

ruhsatlandırılmasını önlemek için kullanım amacının ayrıntılı bir açıklaması 

verilmelidir (örn. "cilt dezenfeksiyonu" beyanı yetersizdir).  

BPR kapsamına giren ürünler için aşağıdaki bölümlerde açıklanan veri gereksinimleri 

geçerlidir.  

5.4.1.2 El dezenfektanları 

5.4.1.2.1 Giriş 

El dezenfektanları, hijyenik el yıkama, hijyenik el ovma, cerrahi el yıkama ve 

cerrahi el ovucu ürünlerine ayrılabilir.  El yıkama ürünleri su ile kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır, el ovucu ürünleri su eklenmeden kullanılmak üzere tasarlanmıştır. El 

dezenfektanları, el bileği ve önkolun dezenfeksiyonunu içerebilir.  Ürünler arasında 

sıvılar, jeller, ıslak mendiller vb. bulunur.  

El dezenfektanları hastaneler ve diğer sağlık kurumları, yiyecek, içecek ve diğer 

endüstri, özel evler vb. gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.  
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Aşağıdaki bölümlerde, en yaygın kullanımlar için gereksinimler ve kabul kriterleri 

belirtilmiştir.  Özel olarak belirtilmeyen diğer kullanımlar ve beyanlar için 

gereksinimler, CA'lar tarafından durum bazında belirlenecektir.  

5.4.1.2.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

El dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  Hijyenik el yıkama, 

hijyenik el ovma, cerrahi el yıkama ve cerrahi el ovma için Kademe 2, adım 1 ve 

adım 2 testleri gereklidir.  Kademe 2, adım 1 testleri tüm ilgili test organizmaları 

için mevcuttur ve yapılan beyana bağlı olarak gereklidir.  Kullanım alanı 

belirtilmemiş bir beyan için tıbbi alan için Kademe 2, adım 1 kullanılmalıdır.  

Bakteriler için bu kullanımlar için bir Kademe 2, adım 2 testi mevcuttur ve bu 

nedenle zorunludur.  Diğer organizmalar için Kademe 2, adım 2 testleri mevcut 

olduklarında zorunlu olacaktır.  Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e 

bakınız. 

Dezenfektan havlular/mendiller 

El dezenfektan mendilleri için, Kademe 2, adım 1 testleri tercihen mendilden 

ekstrakte edilen sıvı ile yapılmalıdır veya ekstrakte edilmesi zorsa sıvıyı mendillere 

eklenmeden önce olduğu gibi kullanınız.  El dezenfeksiyonu için Kademe 2, adım 2 

testleri (değiştirilmiş EN 1500), kullanım amacına göre gönüllülerin ellerine 

uygulanan mendil ile testler olmalıdır.  Mendiller sadece parmak uçlarında değil, 

tam eller üzerinde kullanılmalıdır.  Ek olarak, mendil kurursa mendilin hala 

dezenfekte edeceğini veya mendilin beyana göre dezenfekte etmek için yeterince 

uzun süre ıslak kaldığını gösteren bir test gerçekleştirilmelidir.  Ek olarak, kullanım 

talimatları bu sorunları ele alabilir, örneğin, etiket üzerinde sadece ıslak mendillerin 

etkili olduğunu belirtebilir veya amaçlanan kullanım koşullarına göre uygunsa 

yeniden kapatılabilir ambalajlar için son kullanma tarihleri verebilir.  

Test organizmaları 

Genel hijyen amaçlı el dezenfektanları, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.   
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Ürünlerin bozulmasını önlemek için endüstriyel ortamlarda kullanılması amaçlanan 

el dezenfektanları için, bazı durumlarda bakteri ve maya enfeksiyonlarının da 

önlenmesi, örneğin gıda ve kozmetik endüstrisinde önemlidir.  Diğer endüstrilerde, 

yalnızca bakterilere karşı etkililiğin yeterli olduğu gerekçelendirilebilir.  

Diğer tüm organizma grupları için testler, yalnızca bu belirli organizmalara karşı 

aktivite beyan edildiğinde sağlanmalıdır.    

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  

Zorunlu türlere ek olarak, bir insan sağlığı ortamında, özellikle ortaya çıkan sağlık 

risklerinde veya belirli endüstrilerde belirli endişe yaratan organizmalara karşı 

aktivite gösterme ihtiyacı gibi, kullanımlarını gerekçelendirmek için geçerli bilimsel 

argümanlar varsa diğer türler de kullanılabilir.  

Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir.  Virüsidal aktivite  

Hijyenik el dezenfektanları olarak kullanılan ürünler için virüsidal aktivitede bir 

farklılaşma yapılır.  

Beyanlar şunlar olabilir:  
 tam virüsidal aktivite; 

 sınırlı spektrumlu virüsidal aktivite; 
 zarflı virüslere karşı aktivite. 

Her bir beyan için farklı test organizmaları test edilmelidir.  

Virüsidal aktivite için EN 1447611 testi, el dezenfektanları için tam veya sınırlı 

spektrumlu virüsidal aktivite için test gerçekleştirme fırsatı verir.  Tam virüsidal 

aktivite için Polyovirüs, Adenovirüs ve Murin Norovirüs test edilmelidir.  Sınırlı 

spektrumlu virüsidal aktivite, test organizmaları olarak Adenovirüs ve Murin 

Norovirüs kullanan hijyenik el ovma ve hijyenik el yıkama ürünleri için bir beyandır, 

dolayısıyla test virüslerine ve tüm zarflı virüslere karşı aktivite içerir (ilgili virüslerin 

bir listesi için bkz. Ek 5). Zarflı virüslere karşı aktivite şu anda EN 1447612'ye dahil 

edilmek üzere tartışılmaktadır (test virüsü: MVA = Modifiye Edilmiş Vacciniavirus 

Ankara).  

11 Güncel yayınlanan sürüm EN 14476:2013'tür. 

12 Bu Geçiş Kılavuzunun yayınlandığı tarihte, prEN 14476:2011 geliştirme aşamasındadır ve CEN'e sunulmuştur. 
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Yalnızca sınırlı spektrumlu virüsidal aktivite veya zarflı virüslere karşı aktivite 

gösterildiğinde, etiket beyanı "virüsidal" olamaz.  SPC, olası virüsidal beyanlardan 

hangisinin gösterildiğini açıkça belirtmelidir.  

Profesyonel olmayanlar, bir virüsidal beyan ile sınırlı spektrumlu bir virüsidal beyan 

arasındaki farkı anlayamayabilir.  Bu nedenle, profesyonel olmayanlar için talimatlar 

dikkatlice yazılmalıdır.  Ulusal hijyen ajansları, bunun halka nasıl iletilebileceğine ve 

kötüye kullanımı önlemek için etiket beyanın (SPC'de) nasıl ifade edilmesi 

gerektiğine karar vermelidir (örneğin, sınırlı spektrumlu ürünler Hepatit A virüsü 

veya Enterovirüs salgını sırasında etkili olmayacaktır).  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Temas süresi ilgili EN testlerinde bulunabilir.  Genel olarak temas süreleri:  

 hijyenik el yıkama ve el ovma ürünleri için temas süresi 30 ile 120 saniye 

arasındadır;  

 tıbbi alanda kullanılan hijyenik el yıkama ve el ovucu ürünlerinde, temas süresi 

genellikle bakterisidal, maya öldürücü aktivite ve zarflı virüslere karşı aktivite için 

30 saniyedir; 

 cerrahi el dezenfeksiyon ürünleri için temas süresi 5 dakikayı geçmemelidir. 

Dezenfekte edilen ellerin işlem sırasında ıslak kalması sağlanmalıdır (örneğin, 

yeterli miktarda ürün uygulayarak veya gerekli hacim bir defada uygulanamayacak 

kadar fazlaysa ürünü birkaç kez uygulayarak).  
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Kademe 2, adım 1 testleri, kullanım amacına ve ilgili EN testlerine, yani EN 13727 

ve EN 13624 (tıp ve veterinerlik alanı) veya EN 1276 ve EN 165013'ye (endüstriyel, 

evsel, kurumsal alan) göre temiz veya kirli koşullar için kirlilik (müdahil maddeler) 

ile yapılmalıdır.  Kademe 2, adım 1'deki kirli koşullar el yıkama uygulamaları için 

zorunludur.  El ovucuları için, kullanım talimatları ürünün gözle görülür şekilde 

temiz ellere uygulanması gerektiğini belirtiyorsa, Kademe 2, adım 1'deki temiz 

koşullar yeterlidir.  

Elde yıkanan ürünler için, ürünün ıslak ellerde kullanıldığını hesaba katmak için 

Kademe 2, adım 1 testleri ürün seyreltilerek yapılmalıdır. Bu, EN 13727 testinde 

bakteriler için açıklanmıştır ve diğer organizmalar için benzer bir yaklaşım 

izlenmelidir.  

Kademe 2, adım 2 testleri, EN 1499, EN 1500 veya EN 12791'e göre ilave kirlilik 

olmadan yapılır.  Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN Kademe 2, adım 

1 testlerinde ve Geçiş Kriterleri Tablosu ve EN Standartları'nda bulunabilir (daha 

fazla bilgi için Ek 4'e bakınız). Hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde kullanılan 

ürünler için kirli koşulların diğer kullanım alanlarından farklı olduğunu unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Bu testler, el dezenfektanları için uyarlanacaktır. 
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5.4.1.2.3 Kabul kriterleri  

PT1'deki bir ürünün, gerekli laboratuvar testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) ve testler için geçiş kriterleri 

karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Standart testte geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT1 ürünleri için 

gerekli log10 indirimleri Ek 4 veya EN14885'te belirtilmiştir.  

Bu tür ürünler için test yöntemleri genel olarak belirlenmiş olduğundan, sapmalar 

öngörülmemektedir.  Bununla birlikte, sapmalar gerekli görülüyorsa, başvuruda 

gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, 

uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup 

olmadığına karar verecektir.  

5.4.1.3 Diğer cilt ve kafa derisi dezenfeksiyonu 

Diğer cilt ve kafa derisi dezenfeksiyon ürünleri için tıbbi ve kozmetik ürünlerle 

örtüşme önemlidir.  Yalnızca bu direktiflerin herhangi birinin kapsamına girmeyen 

ürünler PT1 dezenfektan olarak kabul edilebilir.  

5.4.1.3.1 Veri gereksinimleri Test yöntemleri 

Diğer cilt dezenfeksiyon ürünleri için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan 

kademeli yaklaşım tercih edilir: Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testleri gereklidir.  

El dezenfektanları için gerekli olan aynı Kademe 2, adım 1 testleri kullanılabilir.  

Şu anda, diğer cilt dezenfektanları için Avrupa Kademe 2, adım 2 standart testleri 

bulunmamaktadır.  Ancak, test protokolleri, mevcut standartları (örneğin, 

gönüllüleri içeren CEN yöntemleri) ilgili uygulamayı yansıtacak şekilde uyarlayarak 

tasarlanabilir.  

Yeni tasarlanmış test protokolleri, testler gerçekleştirilmeden önce CA ile zamanında 

tartışılmalı ve onaylanmalıdır.  

Mevcut/gelecekteki standartlardan sapmalar her zaman belirtilmeli ve 

gerekçelendirilmelidir.  Mevcut testlere genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız.  
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Test organizmaları 

Diğer cilt ve kafa derisi için dezenfektanlar, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Kademe 2, adım 1 testleri için bu testlerin standart organizmaları test edilmelidir.  

Kademe 2, Kademe 2 testleri için ya bu testlerin standart organizmaları ya da 

gönüllü testlerde normal meydana gelen mikroflora test edilebilir.  

Diğer tüm organizma grupları için testler, yalnızca bu belirli organizmalara karşı 

aktivite beyan edildiğinde sağlanmalıdır.    

Kullanılan test organizmaları için gerekçe sağlanmalıdır.  

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalı ve kullanım için 

gerekçelendirilmelidir.  

Kademe 2, adım 1 ve Kademe 2, adım 2 taşıyıcı testleri, kullanım amacına bağlı 

olarak temiz veya kirli koşullar için kirletici (karışan maddeler) olarak BSA ile 

yapılmalıdır.  

Gönüllüler ile simüle edilmiş kullanım çalışmaları genellikle ek kirlilik olmadan 

gerçekleştirilir.  

Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN testlerinde (bkz. EN 14885, tıbbi 

alan) bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  

5.4.1.3.2 Kabul kriterleri 

PT1'deki bir ürünün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu 

değerlendirilecektir.  
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Standart testte geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT1 ürünleri için 

gerekli log10 indirimleri Ek 4 veya EN14885'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2 PT2 İnsanlara veya hayvanlara doğrudan uygulanması 

amaçlanmayan dezenfektanlar ve algisitler 

5.4.2.1 Giriş 

Ürün tipi 214, insanlara veya hayvanlara doğrudan uygulanması amaçlanmayan 

dezenfektanlar ve algisitleri içerir.  Bu, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir:  

 besin veya yemlerle doğrudan temas için kullanılmayan yüzeylerin, 

materyallerin, ekipmanların ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler; 

 yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo ve diğer suları; iklimlendirme sistemleri; 

özel, kamusal ve endüstriyel alanlardaki duvarlar ve zeminler, ve mesleki faaliyetler 

için diğer alanlar gibi kullanım alanları; 

 havanın15 dezenfekte edilmesinde kullanılan ürünler, insan veya hayvan 

tüketimi için kullanılmayan su, kimyasal tuvaletler, atık su, hastane atıkları ve 

toprak; 

 yüzme havuzlarının, akvaryumların ve diğer suların arıtılmasında ve inşaat 

materyallerinin iyileştirici işlemlerinde algisit olarak kullanılan ürünler; 

 dezenfekte edici özelliklere sahip işlenmiş eşyalar üretmek amacıyla tekstil, 

doku, maske, boya ve diğer eşya veya materyallere dahil edilen ürünler. 

En yaygın kullanımlar için veri gereksinimleri (test standartları ve test 

organizmaları) ve değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.  PT2 içindeki en 

ilgili ürün uygulamalarının ve dezenfektanların kullanımlarının ayrıntılı ancak 

kapsamlı olmayan listeleri, ilgili test metodolojileriyle birlikte, bu rehber dokümana 

bağlı bir dizi tablo olan beyan matrislerinde verilmiştir (daha fazla bilgi için Ek 1'e 

bakınız).  

14 Buna biyostatik ürünler dahildir. 
15 Bu, havanın kendisinin dezenfeksiyonu anlamına gelir. Havaya püskürtülen veya buharlaştırılan dezenfektanlar (örneğin, 
buharlaştırılmış biyosidal ürün ile oda dezenfeksiyonu) genellikle havanın kendisinin değil, yüzeylerin dezenfekte edilmesi 
içindir.  İklimlendirme sistemleri için dezenfektanlar, bu sistemlerden çıkan havayı değil, yüzeyleri dezenfekte eder. 
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Bu PT'deki tüm olası kullanımlar matrislerde kapsanamaz.  Spesifik olarak 

belirtilmeyen diğer, daha az yaygın kullanımlar ve beyanlar için, genellikle 

uluslararası standart testler mevcut değildir.  Böyle bir durumda, başvuru sahibi, 

ürünün etkililiğini gösteren testler ve bu testlerin kullanımı için bir gerekçelendirme 

sağlamalıdır.  Bu ürünlerin değerlendirilmesi, uzman görüşüne dayalı olacak ve 

durum bazında ele alınacaktır.  

5.4.2.2 Veri gereksinimleri 

PT2'deki tüm kullanımlar için geçerli olan bazı genel veri gereksinimleri vardır ve 

bunlar aşağıda açıklanmıştır.  Farklı kullanım türleri için geçerli olan özel veri 

gereksinimleri de vardır ve bunlar, bu kullanımları kapsayan bölümlerde 

açıklanmaktadır.  

Dezenfektanın kullanım amaçları, ürünü desteklemek için hangi testlerin gerekli 

olacağını belirler.  Pratik uygulama koşullarını en yakından yansıtan testler 

seçilmelidir.  

Genel olarak dezenfekte edilecek bir yüzey veya matris üzerinde hangi 

organizmaların mevcut olduğu bilinmemektedir.  Bu nedenle, mevcut olabilecek tüm 

organizmaları kontrol etmek için bir dezenfektanın geniş bir aktivite spektrumuna 

sahip olması gerekir.  

5.4.2.2.1 Sağlık hizmetlerinde kullanım 

Tıbbi sektördeki genel uygulamalar için, ürünler bakteri ve mayalara (en yaygın 

hastane enfeksiyonlarından sorumlu olan) karşı en azından yeterince etkili olmalıdır.  

Ek olarak, diğer organizmalara karşı etkililik beyan edilebilir.  

Hasta ve/veya sağlık personeli ile temas etmesi muhtemel yüzeyleri dezenfekte 

etmeye yönelik ürünler ve farklı kişiler tarafından sıklıkla temas edilen ve hastaya 

mikroorganizmaların bulaşmasına neden olan yüzeyler, maksimum 5 dakikalık bir 

temas süresi ile test edilmelidir.  

Aynı durum, pratik nedenlerle ürünün temas süresinin sınırlandırılması gerektiğinde 

de geçerlidir.  Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer yüzeyler için ürünler, maksimum 

60 dakikalık bir temas süresi ile test edilebilir.  
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5.4.2.2.2 Tüberküloz bölümleri 

Ürün tüberküloz bölümlerinde kullanılacaksa, ürün sağlık bakımında kullanılan genel 

bir dezenfektan olarak etkili olmalıdır (bakteri ve mayaya karşı etkililik), ancak 

tüberkülosidal aktivite veya mikobakterisidal aktivite de gösterilmelidir.  

5.4.2.2.3 Temiz odalar 

Temiz odalarda kullanılacak ürünler, sadece testlerde kullanılacak müdahil maddeye 

ilişkin veri gereksinimlerinde farklılık gösterir.  Kuralın bir istisnası olarak, temiz 

odalarda kullanılacak ürünler, testte ek kirlilik gerektirmez.  Temiz oda, belirli bir 

partikül boyutunda metreküp başına partikül sayısı ile belirlenen kontrollü bir 

kontaminasyon seviyesine sahiptir.  Temiz odalardaki kirlilik seviyesi o kadar 

düşüktür ki, EN testleri için temiz koşullar altında yapılan testler bile, temiz odalara 

kıyasla hala aşırı kirlilik dozajına sahiptir.  Bu kullanımlar için test organizmalarının 

yüksek yükü kirlilik olarak görülebilir.  Kirlilik olmadan yapılan testler, yalnızca 

etikette, sınıf 1 ila 8 arasında ISO 14644-1'e göre veya Sınıf A ila C arasında GMP 

EU sınıflandırmasına göre sınıflandırılan temiz odalarda özel kullanım belirtildiğinde 

kabul edilecektir.  

5.4.2.2.4 Virüslere karşı ürünler 

Virüslere karşı ürünler, “zarflı” ve “zarfsız” (protein veya lipit manto) virüslere karşı 

etkili olmalıdır.  Zarfsız virüslere karşı etkililiği kanıtlanmışsa, ürünler virüsidal 

etkililik beyan edebilir.  Bu tür ürünler, zarflı ve zarfsız virüslere karşı etkili olarak 

kabul edilebilir.  

EN 14476'da açıklanan Kademe 2 adım 2 virüs testi, ürünleri evsel alanlarda 

kullanılan virüslere karşı test etmek için kullanılmalıdır.  Veteriner hastanelerinde 

kullanılan ürünleri test etmek için EN 14476 veya EN 14675 kullanılabilir.  Tıbbi 

alanda kullanılan ürünler için, bir Kademe 2 adım 2 testi geliştirilmektedir, bkz. 

PrEN 16777.  

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 113 

 

 

5.4.2.3 Sert yüzeyler için dezenfektanlar (PT2'de) 

5.4.2.3.1 Giriş 

Biyosidal ürünler hastaneler (veterinerlik hastaneleri, dişçilik tesisleri vb. dahil), 

endüstri, kurumlar veya özel evler gibi alanlarda sert yüzeyleri dezenfekte etmek 

için kullanılabilir.  Bu yüzeyler, masalar, zeminler, duvarlar, makinenin dış tarafları 

ve sert mobilyalar vb. olabilir.  Ürünler genellikle yüzeylere silinir veya püskürtülür 

ve belirli bir temas süresinden sonra yıkanabilir veya silinebilir.  

Sert yüzey dezenfektanlarının bazı özel kullanımları için test gereksinimler ayrı 

bölümlerde tartışılmaktadır, örneğin tuvaletler, buharlaştırılmış biyosidal ürün ile 

oda dezenfeksiyonu, ekipmanın ürüne daldırılması, vb. Kullanım alanları özel 

evlerden ameliyathanelere kadar çeşitlilik gösterebildiğinden, test gereksinimleri 

kullanım alanına bağlı olarak değişebilir. 

5.4.2.3.2 Veri gereksinimleri 

PT2 için genel veri gereksinimlerine bakınız (bu Kılavuzun 1.5 ve 3.2 kısımlarına 

bakınız). Sert yüzey dezenfektanlarının en ilgili ürün uygulamalarının ve 

kullanımlarının ayrıntılı ancak kapsamlı olmayan bir listesi ve gerekli test 

metodolojileri Beyanlar Matrisi PT2, "Sert yüzeyler" tablosunda verilmiştir: beyanlar 

matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur (daha fazla bilgi için Ek 1'e ve 

ayrıca Ek 4'e bakınız).    

Test yöntemleri  

Sert yüzey dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Sert yüzey dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2), 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  
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Henüz doğrulanmış test yöntemleri bulunmadığından Kademe 3'teki testler isteğe 

bağlıdır.  Sert yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler 

mevcuttur.  Ek 2 ve 4, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  

Yüzey dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  

  EN 14885: farklı kullanımlar için hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 

testlerinin kullanılacağına dair genel bir bakış sağlar,  

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen organizmalar için 

mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa aşağıdaki belgeler önerilir:  

 Kimyasalların testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde kullanılan 

mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif yöntem (bunlar, 

Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir),  

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  Testlerin ürüne uygun olmadığı durumlarda, diğer testler de kullanılabilir, 

ancak kullanılan testlerin uygunluğunun gerekçelendirilmesi de sağlanmalıdır.  

Ürünün kullanım alanına karşılık gelen testlerin seçilmesi tercih edilir (örneğin, 

hastanelerde kullanım için tıbbi alanlardan testler ve kozmetik endüstrisinde 

kullanım için endüstriyel alanlar için testler).  Ürünün birkaç alanda kullanılması 

amaçlandığında, en yüksek/en katı geçiş kriterlerine sahip test kullanıldığı sürece, 

alanlardan yalnızca biri için belirtilen testlerin yapılması kabul edilebilir.  En kötü 

durumun açıkça belirlenemediği bazı durumlarda, tüm alanlar test edilmelidir.  

Mekanik etkili ve etkisiz şu anda doğrulanmış yüzey testleri mevcuttur (EN ve 

OECD).  Mekanik eyleme sahip doğrulanmış yüzey testleri geliştirilmiştir ve mekanik 

etki ile kullanılması amaçlanan ürünler için kullanılmalıdır (EN 16615).  

Yüksek/düşük seviyeli kirlilik, yüksek/düşük sıcaklıklar, ilgili temas süreleri vb. gibi 

bir kullanım alanı için özel koşulların geçerli olduğu durumlarda (bu Kılavuzun 

5.4.0.4.4 kısmına bakınız), bu koşullar etkililik testlerine dahil edilmelidir.  
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Dezenfektan havlular/mendiller 

Dezenfektan mendiller için, Kademe 2, adım 1 testleri tercihen mendillerden 

ekstrakte edilen sıvı ile yapılmalıdır veya ekstrakte edilmesi zorsa sıvıyı mendillere 

eklenmeden önce olduğu gibi bakınız. Kademe 2, adım 2 testleri, mekanik etkili 

testler olmalıdır.  Bu testler bakteri ve mayalar için mevcuttur.    Diğer 

organizmaları test etmek için, yüzey testleri, mendillerden ekstrakte edilen sıvıyla 

(ilk sıvı değil), santimetrekare başına uygulanan hacim gerekçesi sunularak 

yapılabilir.  Ek olarak, mendil kuruduktan sonra mendilin hala dezenfekte edeceğini 

veya mendilin beyana göre dezenfekte etmek için yeterince uzun süre ıslak kaldığını 

gösteren bir test gerçekleştirilmelidir.  Ek olarak, kullanım talimatları bu sorunları 

ele alabilir, örneğin etiket üzerinde sadece ıslak mendillerin etkili olduğunu 

belirterek, her mendilin dezenfekte edebileceği yüzey alanını tanımlayabilir (örn. 0.5 

m2) veya yeniden kapatılabilir ambalajlar için son kullanma tarihlerini verebilir.  

Test organizmaları 

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Veteriner sağlık hizmetlerinde kullanım için, veterinerlik 

alanı için testte (PT3) hedef organizmalar kullanılmalıdır.  

Standart testler kullanılmıyorsa (normalde bunun için bir gerekçe olması gerekir), 

genel bir beyanı desteklemek için kullanılan test organizmalarının Ek 3'te verilen 

referans test organizmalarına eşdeğer olduğu gösterilmelidir.  

Ek 3'te belirtilenler dışındaki test organizmalarıyla yapılan testler, test 

organizmasının kullanım alanıyla ilişkisinin değerlendirilebileceği yeterli bilimsel 

kanıt sunulması halinde kabul edilebilir.  

Ayrıca, spesifik beyanlar ve sağlık hizmetlerindeki minimum gereksinimler için genel 

veri gereksinimleri PT2'ye bakınız.  

5.4.2.3.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  
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Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4 veya EN 14885'te 

atıfta bulunulan genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden 

sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü 

gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara 

danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.4 Yumuşak mefruşat 

5.4.2.4.1 Giriş 

Yumuşak eşyalarda kullanılmak üzere dezenfektanların ev, kurumsal ortam, sağlık 

ve sağlık tesislerindeki kumaşlarda kullanılması amaçlanmıştır.  Bunlar perdeler, 

kanepeler, döşemeler, şilteler ve halılar gibi gözenekli yumuşak yüzeyleri işlemek 

için kullanılabilir.   Ürünler genellikle yüzeylere püskürtülür. 

5.4.2.4.2 Veri gereksinimleri 

Bu Kılavuzun 1.5 ve 3.2 kısımlardaki genel veri gereksinimlerine bakınız.  Yumuşak 

eşya dezenfektanlarının en ilgili ürün uygulamalarının ve kullanımlarının ayrıntılı 

ancak kapsamlı olmayan bir listesi ve gerekli test metodolojisi, "Yumuşak eşyalar" 

tablosu, Beyanlar Matrisi PT2'de verilmiştir:  

Beyanlar matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur (daha fazla bilgi için 

Ek 1'e bakınız).  

Test yöntemleri  

Yumuşak eşyalarda kullanım için yüzey dezenfektanlarının etkililik testi için, bu 

Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir yüzey dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  
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Henüz doğrulanmış test yöntemleri bulunmadığından Kademe 3'teki testler isteğe 

bağlıdır.  

Mümkünse, Kademe 2, adım 1 testi, ürünün kullanım alanına karşılık gelen tablodan 

EN 14885'ten seçilmelidir (örneğin, hastanelerde kullanım için tıbbi alandan test ve 

özel evlerde kullanım için evsel alanlar için test).  

Kademe 2, adım 2 yüzey taşıyıcı testi, CEN TC 216 yüzey testlerinin 

uyarlanmasından türetilebilir.  Sert yüzeyli bir taşıyıcı yerine, uygun kumaş 

türlerinden taşıyıcılar yapılabilir.  ISO 20743 veya taşıyıcı olarak tekstil ürünü dahil 

diğer kantitatif yöntemler de kullanılabilir.  Çamaşır makinelerinde yapıldığından EN 

16616 ilgili değildir.  

Test organizmaları 

Sert yüzeyler için verilen aynı test organizmaları test edilmelidir.  Bu Kılavuzun 

5.4.2.3.2 test organizmaları kısmına ve Ek 3'e bakınız.  

5.4.2.4.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta bulunulan 

genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, 

ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında 

değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.5 Buharlaşmış biyosidal ürün ile oda dezenfeksiyonu 

5.4.2.5.1 Giriş 

Oda dezenfeksiyonu, işlenmiş odada bulunan mobilya ve ekipmanın dış yüzeylerinin 

yanı sıra, odanın duvarları, zemini ve tavanının yüzeylerindeki mikroorganizmaların 

azaltılması ve etkisiz hale getirilmesini içerir.   
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Ürün bir aerosol, duman, buhar veya gazın havada difüzyonu ile uygulanır.  Difüzör 

ekipmanının teknik özellikleri, oda hacminde biyosidal ürünün homojen dağılımını 

sağlayan ve tüm yüzeylere (tavanlar ve yatay yüzeylerin altları dahil) ulaşan 

merkezi bir rol oynar, bu nedenle, difüzör ekipmanı, ürünün etkililiğine kesin bir 

şekilde katkıda bulunur.  Manuel püskürtme bu bölümde yer almamaktadır ve sert 

yüzey dezenfeksiyonu kapsamındadır (bu Kılavuzun 5.4.2.3 kısmına bakınız).  

Oda dezenfeksiyonu mobilyanın iç kısımlarını dezenfekte etmeyebilir ve havanın 

kendisini dezenfekte etmeyebilir, bu nedenle bu kullanımlar bu bölümde dikkate 

alınmaz.  Bu nedenle oda dezenfeksiyonu, mekanik eylem olmaksızın yüzey 

dezenfeksiyonuyla yakından ilgilidir.  Bu, organik kontaminasyon durumlarında 

komplikasyonlara neden olduğundan, oda dezenfeksiyonundan önce yüzeylerin 

temizlenmesi gerekir.  

İşlem 

Ürünün uygulaması dört aşamadan oluşmaktadır:  

(1) çevresel koşulların (bağıl nem, sıcaklık) ürün için optimal bir seviyeye 

değiştirildiği hazırlık aşaması (aktif maddenin türüne ve uygulama prosedürüne 

bağlı olarak gereklidir);  

(2) etkili konsantrasyona ulaşmak için ürünün odaya yayıldığı koşullandırma 

aşaması;  

(3) beklenen etkililik düzeyini elde etmek için gereken temas süresine karşılık 

gelen dezenfeksiyon aşaması; 

(4) insanların veya hayvanların odaya girişine izin verilmeden önce, havada 

bulunan herhangi bir dezenfektanı uzaklaştırmak için odanın havalandırılmasını 

veya aktif maddenin etkisiz hale getirilmesi için diğer prosedürleri içeren son aşama 

(aşağıdaki Şekil 2'ye bakınız). 
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Havadaki Konsantrasyon  

Temas 
süresi 

Kullanıcının yeniden 

girişinden önce bekleme 

süresi  

Süre , 

3 

1 2 
Süre 

(saat) 4 

 

Şekil 2: Otomatik bir işlemin dezenfeksiyon siklusunun çeşitli aşamaları 

Dezenfekte edilecek odanın hareketsiz hale getirilmesi 

Siklusun aşamaları:  

1: ön koşullandırma (isteğe bağlı) 

2: difüzyon 

3: temas aşaması  

4: havalandırma 

Dağılım süresine ve temas süresine özel dikkat gösterilmelidir.  Dağılım süresi, 

belirli bir hacimde havadaki ve dezenfekte edilecek yüzeylerdeki ürünün hedef 

konsantrasyonuna ulaşmak için gereken süredir, temas süresi ise beklenen etkililiğe 

ulaşmak için gereken süredir.  

Not: Sunulan siklusun çeşitli aşamaları teoriktir ve sürece göre uyarlanabilir.  

Atmosferde bir biyosidal ürün konsantrasyonunun muhafaza edilmesi, temas 

aşaması sırasında düzenli olarak ek biyosidal ürün eklenmesiyle sağlanabilir.    

5.4.2.5.2 Veri Gereksinimleri Test Yöntemleri 

Havadan dezenfeksiyon, sıvıların yüzeylere doğrudan uygulanmasından farklıdır.  

Bu nedenle yüzey dezenfeksiyonu için EN Kademe 2, adım 2 standartları oda 

dezenfeksiyonu için geçerli değildir.  Ancak, farklı test yöntemleri kullanılarak 

kademeli yaklaşım hala mümkündür.  
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Oda dezenfektanları için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 uygulanabilir olduğunda, kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 havadan uygulama kullanılarak dezenfeksiyon için NF T 72-281'e (hazırlık 

aşamasında EN standardı) dayalı Avrupa standardı gibi yarı saha denemesi 

(Kademe 2, adım 2).  

CEN Kademe 2, adım 1 testleri, temiz veya kirli koşullar altında süspansiyon testleri 

olarak uygundur, ancak yalnızca süspansiyonda test edilebilen ürünler için geçerlidir 

(örneğin, gazlar için geçerli değildir).  Bu testler tek başına yeterli değildir ve 

havadan uygulama kullanılarak dezenfeksiyon için yarı saha denemesi ile 

birleştirilmelidir.  Ürünü bir süspansiyon testinde test etmenin mümkün olmadığı 

durumlarda, yarı saha denemesi yeterli olacaktır.  

NF T 72-281, AFNOR (Fransız standardizasyon kurumu) tarafından 1986 yılında 

geliştirilmiş ve 2009 yılında güncellenmiştir.  Bu standart, yüzeylerin havadan 

dezenfeksiyonu konusunda yeni bir EN standardı geliştirmede bir başlangıç olarak 

alınmıştır (karar, Kasım 2012'de CEN TC 216 çerçevesinde alınmıştır). Bu yarı saha 

yöntemi, bir odada buharlaştırıldığında (otomatik difüzyon işlemi) veya bir yüzey 

yönünde püskürtüldüğünde (manuel uygulama) dezenfektanların etkililiğini 

değerlendirir.   

Bu bölümde sadece buharlaştırma yoluyla uygulama ele alınmaktadır.  Bu yöntem 

nihai hale getirilip Avrupa düzeyinde kabul edildikten sonra, her türlü yöntem 

varyasyonu dikkate alınmalıdır.  

Oda dezenfeksiyonunun temel ilkeleri 

Bilinen sayıda mikroorganizma (bakteriler, mantarlar, mayalar, mikobakteriler, 

sporlar ve bakteriyofajlar dahil virüsler) ile enfekte olmuş inert ve kuru taşıyıcılar, 

tanımlanmış hacim, sıcaklık ve bağıl nem içeren bir odaya yerleştirilir.  Test 

odasının büyüklüğü, ürünle ilgili beyanlarla ilgili olmalıdır.  Kullanılan taşıyıcılar 

genellikle paslanmaz çeliktir, ancak cam veya plastik gibi diğer ilgili (genellikle 

gözeneksiz) materyaller de kullanılabilir.  
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Tekstil ürünlerinin (perdeler vb.) ve diğer materyallerin (örneğin duvar kağıdı, akış 

kabinlerinde filtreler) dezenfeksiyonu beyan edildiğinde, etkililiği göstermek için 

uygun taşıyıcılar kullanılmalıdır.  

Aşılanmış taşıyıcılar, aşının difüzörden uzağa bakacak şekilde dikey bir konuma 

yerleştirilmelidir.  Difüzöre olan uzaklıkları oda boyutlarına bağlıdır (örneğin: NF T 

72-281 Ek B'ye bakınız).  Test yöntemi, dezenfeksiyonun başarısını etkileyebilecek 

parametreler için zorunlu test koşullarını tanımlar.  

Bu test, test sırasında taşıyıcılar üzerindeki mikroorganizmaların canlılığını 

sürdürmek için süt kullanımını içerir.  Kullanım alanına bağlı olarak, uygun müdahil 

maddeler test edilmelidir (örn. hastanelerde kullanım için kan).  

Benzer taşıyıcılar, kontrol görevi görmesi için dağınık ürünle işlem görmeyen 

yakındaki ikinci bir odaya yerleştirilir.  

Uygulamada karşılaşılan belirli koşulları simüle etmek ve etiket talimatlarına uymak 

için ek testler yapılabilir.  Bu durumda, tüm deneysel koşullar test raporlarında 

açıkça tanımlanmalıdır.  Standart, nihai rapora dahil edilmesi gereken bilgileri 

listeler.    

Difüzör 

Daha önce bahsedildiği gibi, dezenfeksiyon etkililiği difüzörün teknik özellikleriyle 

yakından ilgilidir.  Biyosidal ürünler için gerekli bilgilere dair Kılavuzun Kısım 5 

“kullanım amaçları ve etkililiği”.http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-

documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-

legislation?panel=vol3partA (Cilt II Etkililik, bölüm A), başvuru sahiplerinin, 

ruhsatlandırılacak ürünle birlikte kullanılan teknik ekipmanı dikkate almasını 

gerektirir.  

Ekipmanın ve özelliklerinin ayrıntılı bir açıklaması, onu diğer ekipmandan ayırt 

etmek için yeterli ayrıntıda sağlanmalıdır:  

 ekipman adı ve modeli; 

 difüzyon ilkeleri (örn. sisleme, buhar, fümigasyon) ve aerosollerin veya tozun 

partikül boyut dağılımı;  

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA
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 ekipmanın difüzyon performansının açıklaması (örneğin dezenfekte edilecek 

hacim, difüzyon hızı); 

 işlemin kullanılabileceği ortam koşullarının (örn. nem, sıcaklık) açıklaması; 

 belirli bir hacim için difüzyon süresi; 

 aşırı ve az dozlama için önlemler. 

Ürün ruhsatı, yalnızca başvuruda açıklanan ekipmanla kullanılmak üzere 

verilecektir.  Ruhsatlandırmadan sonra ekipmanda yapılacak herhangi bir değişiklik 

doğrulanmalı ve değerlendirme için CA'ya bildirilmelidir.  

Etkililiği etkileyebilecek büyük değişiklikler için (örn. boru, pompa, nozullar), işlemin 

etkililiğinin etkilenmediği gösterilmelidir (örn. en dirençli organizma üzerine yeni bir 

çalışma).  

İşlemin etkililiğini değiştirmeyen küçük modifikasyonlar için, sadece ekipmanda 

yapılan değişikliklerin bir bildirimi sağlanmalıdır.  

Temas süresi 

Oda dezenfeksiyonu uzun bir işlem süreci gerektirebileceğinden, test edilecek temas 

süresi tanımlanmamıştır.  Test, kullanım amacı için önerilen bir temas süresinde 

etkililik göstermelidir.  Bu, pratik kullanımla ilgili olmalı ve madde 

konsantrasyonuna, oda hacmine, difüzör ekipmanının gücüne, vb. bağlı olmalıdır.  

Tüm bu parametreler ürün etiketinde veya teknik bilgi sayfasında belirtilmelidir.  

Test organizmaları 

Oda difüzyonu sert (ve yumuşak) yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanıldığından, 

aynı organizmalar sert yüzey dezenfeksiyonunda olduğu gibi test edilmelidir (bu 

Kılavuzdaki kısım 5.4.2.3).  Ek 3, referans test organizmalarının bir tablosunu içerir.  

Spesifik beyanlar için PT2 için genel veri gereksinimleri ve sağlık hizmetlerindeki 

minimum gereksinimler, buharlaştırılmış biyosidal ürün ile oda dezenfeksiyonu için 

de geçerlidir.  

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 123 

 

 

5.4.2.5.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve yarı saha testleri (gerekli test organizmaları ve 

test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için geçiş kriterleri 

karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta bulunulan 

genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, 

ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında 

değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.5.4 Notlar Sınırlamalar 

Prosedürün herhangi bir sınırlaması başvuruda belirtilmelidir.  

Literatür, buharlaştırılmış biyosidal ürün ile dezenfeksiyonun ıslak yüzeylerde 

(ürünün daha düşük konsantrasyonu) veya kapalı dolaplarda ve klozetlerde 

(buharın nüfuz edemediği yerlerde) o kadar etkili olmayabileceğini göstermiştir.  Bu 

nedenle, taşıyıcılar bu koşullar altında test edilmelidir ve etkililik kanıtlanmadıysa, 

etiket talimatları uygun bilgileri sağlamalıdır (dolap kapılarının açılması, yüzeylerin 

kurutulması ve ıslak alanların (lavabo ve klozet gibi) uygun alternatif ürünlerle 

dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmek gibi). 

Ekipman, mobilya, özel yapılar (örneğin duvarlardaki çıkıntılar) veya özel 

materyaller (hidrojen peroksit prosedürlerinde bakır) gibi pratik kullanımda işlemin 

etkililiğini etkileyebilecek diğer faktörler ile birlikte, dezenfeksiyonun başarısını 

etkileyebilecek çevresel koşullar (örneğin sıcaklık, bağıl nem) da dikkate alınmalıdır.  

Yeterli bir buharlaştırmanın koşulları da belirtilmelidir. 

5.4.2.6 Yüzme havuzları, spalar ve jakuziler 

5.4.2.6.1 Giriş 

Dezenfektanlar yüzme havuzlarında, spalarda ve jakuzilerde suyu işlemek için 

kullanılır.  Bunlar halka açık havuzlar (her gün birçok kişi tarafından kullanılabilir) 

veya ev havuzları veya küvetler (yalnızca ara sıra kullanılabilir) olabilir.   
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Bir arada bulunan durum, havuz kapasitesinin tamamen kamuya açık bir tesisten 

daha düşük, ancak yine de özel, evsel tesislere kıyasla yüksek olabileceği oteller, 

konut kompleksleri veya spor kulüplerindeki tesislerden oluşur.  

Dezenfektan ürünler havuza sürekli, aralıklı olarak, şok dozajlama yoluyla veya 

yerinde oluşturma yoluyla eklenebilir.  Büyük kamu tesisleri, havuzun bakımını 

otomatik kontrol sistemleri kullanarak yapacak özel personele sahip olabilirken, 

daha küçük havuzlar temizlik personeli tarafından manuel yöntemler kullanılarak 

işlenebilir.  Özel havuzlar, bazı durumlarda profesyonel havuz işlem personeli 

tarafından desteklenen bireysel ev sahipleri tarafından işlenebilir.  Dezenfeksiyon, 

havuz bakımının yalnızca bir yönüdür ve yeterli su kalitesinin sağlanması için doğru 

pH'ın sağlanması ve kirleticilerin oksidasyon, flokülasyon ve filtrasyon yoluyla 

giderilmesi gibi diğer faaliyetler gereklidir.  

Dezenfektan kullanımının temel amacı, havuz kullanıcıları arasında patojenlerin su 

yoluyla bulaşmasını önlemek için suyu işlemektir.  Tamamlayıcı amaçlar, bir 

havuzun estetik kalitesini sağlamak (alglerin bulanık su veya havuzun zemini ve 

duvarları gibi havuz yüzeylerinde çirkin ve kaygan mikrobiyal büyümeye neden 

olmamasını sağlayarak) ve borularda ve ilgili ekipmanda mikrobiyal balçık ve 

biyofilm oluşumunu önlemektir. 

Bu bölüm sadece havuz suyunun dezenfeksiyonu ve boru tesisatı ve havuz suyu 

içeren ilgili ekipmanlarla ilgilidir.  Havuzu çevreleyen sert yüzeylerin 

dezenfeksiyonu, bu Kılavuzun 5.4.2.3. kısmında ele alınmıştır.    

5.4.2.6.2 Veri gereksinimleri 

Bu Kılavuzun 1.5 ve 3.2 kısımlardaki PT2 genel veri gereksinimlerine bakınız.  

En ilgili uygulamaların ve uygun test metodolojisinin ayrıntılı, kapsamlı olmayan bir 

listesi, Beyanlar Matrisi PT2, "Yüzme havuzları" tablosunda verilmiştir: beyanlar 

matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur (daha fazla bilgi için Ek 1'e 

bakınız).  
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Test yöntemleri  

Havuz dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında 

açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Kademeli bir yaklaşımın ardından bir havuz dezenfektanı için normalde aşağıdaki 

testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 Havuz suyu veya yüzey testi ile simüle edilmiş kullanım testleri (Kademe 2, 

adım 2)*;  

 • ve bir saha testi (Kademe 3)**;  

hepsi amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, temas 

süresi, kirlilik/havuz kapasitesi vb.).  

* Bir ürünün yüzey dezenfeksiyonunda belirli bir kullanımı olduğu durumlarda 

Kademe 2, adım 2 testi uygun olabilir.  Aksi takdirde, havuz veya spalardaki suyu 

dezenfekte etmeyi amaçlayan ürünler için simüle edilmiş bir kullanım testi 

uygundur.  

**Bazı durumlarda saha denemesinden feragat edilebilir.  OECD rehber dokümanı 

(aşağıda açıklanmıştır) hipokloröz asit/hipoklorit ile ilgili deneyime dayanmaktadır.  

Bu nedenle, hipokloröz asit/hipoklorit bazlı ürünler için saha testinden feragat 

edilmesi ve yalnızca laboratuvar test verilerinin sağlanması kabul edilebilir.  Diğer 

bazı durumlarda, Kademe 3 testinden feragat etmek de haklı görülebilir.  

OECD "Havuz ve Spa Dezenfektanlarının Laboratuvar ve Saha Testlerinde Etkililiğini 

Göstermeye Yönelik Rehber Doküman" (OECD Test ve Değerlendirme Serisi No 170, 

08 Ekim 2012 tarihli sürüm), laboratuvar ve saha test yöntemlerini, koşullarını ve 

bir havuz dezenfektanının etkililiğini göstermek için gerekli kriterleri açıklamaktadır.  

Saha testleri için protokol, bir saha testi başlatılmadan önce başvuru sahibi ile CA 

arasında kararlaştırılmalıdır.  

Boru tesisatı, filtreler ve filtre ortamının dezenfekte edilmesi gibi özel amaçlar için 

kullanılan ürünler için, kurumsal uygulamalarda yüzeylerin dezenfeksiyonu için EN 

14885 yöntemlerini kullanarak test etmek daha uygun olabilir.  
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Test organizmaları 

Bakteri ve virüslerin yanı sıra, protozoa yüzme havuzlarında da önemli olabilir.  

Mantarlar, havuzu çevreleyen ıslak yüzeylerde sağlık açısından tehlike oluşturabilir 

ve borularda balçık oluşumuna neden olabilir.  OECD kılavuzu, normalde test 

edilmesi gereken organizmaları listeler.  Havuzlardaki algler ve protozoa genel 

olarak sadece havuzun bakımı düzgün bir şekilde yapılmadığında problem teşkil 

etse de, bu hedeflere karşı beyanlarda bulunulduğunda alglere ve/veya 

protozoalara karşı veriler sağlanmalıdır.  

5.4.2.6.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri ve ilgili yerlerde 

saha testleri (gerekli test organizmaları ve test koşulları kullanılarak) 

gerçekleştirilmiş ve testler için geçiş kriterleri karşılanmışsa, yeterince etkili olduğu 

değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

OECD rehber dokümanı, laboratuvar ve saha testleri için kriterleri belirler.  Bununla 

birlikte, laboratuvar ve saha testleri için kriterlere bakmak için halihazırda bir OECD 

projesi incelemesinin devam ettiği belirtilebilir.  

Bu kriterlerin karşılanmadığı durumlarda, başvuru sahibi, ürünün neden hala kabul 

edilebilir olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair bir gerekçe sunabilir.  Bununla 

birlikte, CA herhangi bir gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, gerektiğinde 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

OECD rehber dokümanı, dikkate alınması gereken faktörler hakkında daha fazla 

ayrıntı içermektedir.    

5.4.2.7 Tuvaletler 

5.4.2.7.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, hastaneler, endüstri, kurumlar veya evler dahil olmak üzere 

çeşitli ortamlarda klozet yüzeylerini dezenfekte etmek için kullanılabilir.  Klozet 

biyosidal ürünleri, sıvılar, köpükler, tozlar, jeller, macunlar ve tabletler gibi çok 

çeşitli formlarda mevcuttur.  
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Bu ürünler genellikle klozet yüzeylerinin iç kenarlarının etrafına minimum temas 

süresinden sonra fırçalama ile dökülerek uygulanır.  

Diğer ürünler tuvalette kalıcı olarak uygulanır.  Bunlar klozetin kenarına takılabilir, 

doğrudan klozetin yan tarafına yapıştırılabilir, doğrudan sarnıca (su haznesi) 

yerleştirilebilir veya başka yollarla takılabilir.  Bu ürünler normalde tuvalet sifonu 

çekildiğinde tahliye edilir.  

Tuvalet içi sert yüzeyler bu bölüm kapsamındadır.  Dış yüzeyler ve klozet kapakları, 

kapaklar vb. bu Kılavuzun 5.4.2.3 “sert yüzeyler” kısmında yer almaktadır.  

Biyosidal ürünlerin kimyasal tuvaletlerde en yaygın olarak uçaklarda, trenlerde ve 

portatif tuvaletlerde kullanımı bu bölümde ele alınmamaktadır (bu Kılavuzun 

5.4.2.13 kısmına bakınız).  

5.4.2.7.2 Veri gereksinimleri 

5.4.0.5 ve 5.4.2.2'deki PT2 genel veri gereksinimlerine bakınız.  

En alakalı uygulamaların ve uygun test metodolojisinin ayrıntılı, kapsamlı olmayan 

bir listesi, Beyanlar Matrisi PT2, "Klozetler" tablosunda verilmiştir: beyanlar 

matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur (daha fazla bilgi için Ek 1'e 

bakınız).  

Test yöntemleri  

Tuvalet dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Sert yüzey dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, temas süresi, vb.).  

Kantitatif süspansiyon ve yüzey testleri için çeşitli test yöntemleri mevcuttur.  

Ek 2, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  Yüzey dezenfeksiyonu için 

aşağıdaki belgeler önerilir:  
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  EN 14885: farklı kullanımlar için hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 

testlerinin kullanılacağına dair genel bir bakış sağlar,  

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen organizmalar için 

mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa aşağıdaki belgeler önerilir:  

 Biyosidal ürünlerin testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde 

kullanılan mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif 

yöntem (bunlar, Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir),  

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  Testlerin ürüne uygun olmadığı durumlarda, diğer testler de kullanılabilir, 

ancak kullanılan testlerin uygunluğunun gerekçelendirilmesi de sağlanmalıdır.  

Su haznesine ilave edilmesi veya klozetin kenarından aşağı sarkması amaçlanan 

ürünler için, yıkama öncesinde, arasında ve sonrasında ürünün (veya en azından 

aktif maddenin) sudaki konsantrasyonu belirlenmelidir.  Bu, kullanım koşullarında 

suyun analizi ile veya tüm parametrelerin tanımlandığı ürünler için hesaplama 

yoluyla yapılabilir.  Laboratuvar etkililik testleri bu konsantrasyonlar kullanılarak 

yapılmalıdır. 

Kademe 3'teki testler isteğe bağlıdır.  

Biyofilme karşı etkililik beyan edildiğinde, Kademe 2, adım 1 testinin yanında simüle 

edilmiş kullanım testi veya saha testi sağlanmalıdır.  Test yöntemleri için bu 

Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    

Test organizmaları 

Sert yüzeyler için belirtilen aynı test organizmaları test edilmelidir.  Bu Kılavuzun 

5.4.2.3.2 kısmına ve Ek 3'e bakınız.  

Ürünler normalde yalnızca bakterileri ve isteğe bağlı olarak mayaları ve virüsleri 

hedef alır.  Mantarlar ve sporlar genellikle klozet ile ilgili değildir, ancak etkililik 

beyan edildiğinde test yapılması gerekir.  
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5.4.2.7.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta bulunulan 

genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, 

ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında 

değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.8 İklimlendirme sistemleri 

5.4.2.8.1 Giriş 

Klima sistemlerinin dezenfeksiyonu, havanın kendisi değil, sadece sistemdeki 

yüzeyler dezenfekte edildiğinden sert yüzey dezenfeksiyonuna benzer.  Genel yüzey 

dezenfeksiyonundan farkı, yüzeylerin çoğunlukla sistemin içinde gizli olması ve 

sökülmeden kolayca ulaşılamamasıdır (örneğin arabalardaki klima sistemleri için 

sistemin sökülmesi istenmez).  

Genel olarak, iklimlendirme sistemleri için dezenfektanlar bir aerosol, duman, buhar 

veya gazın havada difüzyonu ile uygulanır. Biyosidal ürün, sistemin girişinden 

çalışan bir iklimlendirme sistemine uygulanır.  Bu şekilde biyosidal ürün emilir ve 

tüm sistemden geçer.  

Soğutma sıvılarının korunması PT2 kapsamında değil, PT11 (sıvı soğutma ve işleme 

sistemleri için koruyucular) kapsamındadır.  

5.4.2.8.2 Veri gereksinimleri 

Bir aerosol, duman, buhar veya gazın havada difüzyonu ile uygulanan ürünler için, 

oda dezenfeksiyonunda olduğu gibi aynı test yöntemleri ve test organizmaları 

kullanılmalıdır.  Bu nedenle, bu Kılavuzun 5.4.2.5 kısmındaki (buharlaştırılmış 

biyosidal ürün ile oda dezenfeksiyonu) aynı veri gereksinimleri burada geçerlidir.  
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Klima sistemleri için bir dezenfektan için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 uygulanabilir olduğunda, kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 havadan uygulama kullanılarak dezenfeksiyon için NF T 72-281 gibi yarı saha 

denemesi (Kademe 2, adım 2).  

Spesifikasyonlar için bu Kılavuzun 5.4.2.5 kısmına bakınız.  

Yarı saha testinde, test organizmaları ile aşılanmış taşıyıcılar, sistemin başında ve 

sonunda iklimlendirme sistemine yerleştirilir.  Taşıyıcıların sisteme konulmasının 

mümkün olmadığı durumlarda, biyosidal ürün uygulama sahası ile sistemin girişi 

arasına ve dışarı akan havada sistemin ucuna yerleştirilmelidirler.  Her iki taraftaki 

taşıyıcılar kriterleri karşılıyorsa, aradaki yüzeylerin de yeterince dezenfekte edildiği 

varsayılabilir.  

Manuel püskürtme ile uygulanan ürünler için, sert yüzey dezenfeksiyonu için 

kullanılan test yöntemleri ve test organizmaları kullanılmalıdır.  Veri gereksinimleri 

için bu Kılavuzun (Sert yüzey dezenfeksiyonu) 5.4.2.3 kısmına bakınız.  

Bu verilere ek olarak, başvuru sahibi, püskürtme aparatının iklimlendirme 

sisteminin tüm (gizli) yüzeylerine erişebildiğine dair bir gerekçe sunmalıdır.  

5.4.2.8.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Diğer yüzey dezenfeksiyonu için olduğu gibi aynı geçiş kriterleri kullanılabilir (bu 

Kılavuzun 5.4.2.3.3 kısmı).  Ek 4'te atıfta bulunulan kriterler, normalde hangi 

seviyede log10 indirgemenin gerekli olduğuna dair kılavuz olarak kullanılabilir.  

Bunlardan sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  
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5.4.2.9 Daldırma ile ekipman dezenfeksiyonu 

5.4.2.9.1 Giriş 

Alet veya ekipman dezenfeksiyonu, sert yüzey dezenfeksiyonuna eşit kabul edilse 

de, bu Kılavuzun 5.4.2.3 kısmındaki kullanım amacından farklıdır çünkü esas olarak 

ekipmanın veya aletlerin biyosidal ürün çözeltisine batırılmasıyla veya ekipmanın 

çözeltiyle doldurulmasıyla (iç yüzeylerin dezenfeksiyonu) uygulanır.  Ürünler, 

örneğin sağlık tesislerinde, laboratuvarlarda ve endüstride kullanılan ekipmanlara 

yöneliktir.  CIP için kullanılacak ürünlere ilişkin gereksinimler bu bölüme dahil 

edilmemiştir ve bu Kılavuzun 5.4.4.3 kısmında bulunabilir. 

Özellikle insanlar için teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacak tıbbi aletlerin 

dezenfeksiyonu için kullanılan bazı ürünler BPR kapsamına girmez.  Tıbbi cihazların 

veya bir grup tıbbi cihazın (anestezik ekipman, endoskoplar, cerrahi aletler, 

kuvözler) dezenfeksiyonu için özel olarak kullanılan dezenfektanlar, Tıbbi Cihaz 

Direktifi 93/42/EEC kapsamındadır.  Bununla birlikte, bazı dezenfektanların aletlerin 

ve yüzeylerin dezenfeksiyonu gibi daha geniş bir beyanı vardır.  Farklı beyanları 

birden fazla yasama aracı tarafından kapsandığından bu ürünler "iki kullanımlı 

ürünler" olarak adlandırılır.  BPR, bu tür biyosidal ürünlerin, BPR'de belirtilen 

gereksinimlere ek olarak, Üye Devletlerin aktif implante edilebilir tıbbi cihazlara 

ilişkin yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin 20 Haziran 1990 tarihli 90/385/EEC 

sayılı Konsey Direktifi Ek I, tıbbi cihazlarla ilgili 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EEC 

sayılı Konsey Direktifi ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazlara ilişkin 27 Ekim 1998 

tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 98/79/EC'de belirtilen ilgili temel 

gereksinimlere uyması gerektiğini belirtir.  

5.4.2.9.2 Veri gereksinimleri Test yöntemleri 

Ekipman dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir cihaz dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2); 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 132 

 

 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Ekipmanın veya alet dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için yöntemler 

mevcuttur.  

Ek 2, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  Alet dezenfeksiyonu için 

aşağıdaki belge önerilir: 

 EN 14885: farklı kullanımlar için hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 

testlerinin kullanılacağına dair genel bir bakış sağlar,  

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  

Endüstri ve kurumsal alanlarda kullanım için, EN14885'te alet dezenfeksiyonu için 

özel testler verilmemiştir.  Yine de endüstri ve kurumsal alanlardan Kademe 2, adım 

1 süspansiyon testleri, alana özel kirlilik kullanılarak kullanılabilir.  Kademe 2, adım 

2 testleri için, tıbbi alanlar için cihaz testleri en uygun olanıdır.  Amaçlanan kullanım 

alanına özel kirlilikler kullanılmalıdır.  

Test organizmaları 

Tıbbi (dişçilik ve veterinerlik dahil) teçhizatın, aletlerin ve teçhizatın ve cilt veya 

mukoza zarlarıyla temas halinde kullanılan diğer aletlerin (örn. pedikür aletleri) 

genel dezenfeksiyonu için, bakterilere, mayalara, virüslere ve mantar sporlarına 

karşı etkililik gösterilmelidir.  Laboratuvarda ve endüstride kullanılan aletler ve 

ekipmanlar için sert yüzeyler için belirtilen test organizmaları test edilmelidir.  

Bu Kılavuzun 5.4.2.3.2 kısmına ve Ek 3'e bakınız.  

5.4.2.9.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  
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Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta bulunulan 

genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, 

ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında 

değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.10 Tekstil ürünleri 

5.4.2.10.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, tekstil ürünlerindeki ilgili mikroorganizmaların (patojenik, 

bozulma) azaltılması gerektiğinde, hastanelerde, sağlık tesislerinde, endüstride, 

kurumlarda veya özel evlerde tekstil ve kumaşları işlemek için kullanılabilir.  Bu 

ürünler, deterjan ve biyosidal ürünü birleştiren çamaşır ürünleri şeklinde olabileceği 

gibi, yıkama siklusuna eklenen çamaşır katkı maddeleri şeklinde veya son durulama 

aşamasında veya ön işlem olarak eklenen son işlem ürünleri (örneğin kumaş 

yumuşatıcılar) şeklinde özel ürünler olabilir. 

Tipik olarak kontamine giysiler, keten veya diğer yıkanabilir tekstil ürünleri uygun 

bir çamaşır makinesinde işlenir.  Biyosidal ürün konsantre halde eklenir ve 

makinede belirli bir konsantrasyon elde etmek için üreticinin spesifikasyonuna göre 

makinede su ile seyreltilir.  Otomatik kimyasal-termal işlem, normal olarak, çok kirli 

çamaşırlar için (isteğe bağlı) bir ilk ön işlem aşamasını, ardından ana yıkama 

aşamasını (belirli bir sıcaklıkta ve tanımlanmış temas süresinde) ve soğuk suyla 3 

ila 4 durulama aşamasını içerir.  

Bazı durumlarda çamaşırlar, önceden ıslatma (bundan sonra makinede yıkama 

kullanılır), sadece elde yıkama veya imha edilmeden önce (örneğin bir bulaşıcı 

hastalık salgını durumunda) tekstil ürünlerini dezenfekte etmek için suda bekletme 

şeklinde olabilen seyreltilmiş biyosidal ürün içinde elde yıkama işlemiyle işlenebilir.  

Biyosidal çamaşır yıkama ürünleri, ister kombine biyosidal 

ürün/deterjan/koşullandırıcı olarak ister özel katkı maddeleri olarak, kontamine 

eşyaların hedeflenen ön işlemi için veya tam yıkama kullanımı için mevcuttur.  
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5.4.2.10.2 Veri gereksinimleri 

Bu Kılavuzun 1.5 ve 3.2 kısımlardaki PT2 genel veri gereksinimlerine bakınız.  En 

alakalı uygulamaların ve uygun test metodolojisinin ayrıntılı, kapsamlı olmayan bir 

listesi, Beyanlar Matrisi PT2, "Çamaşır ürünleri" tablosunda verilmiştir: beyanlar 

matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur (daha fazla bilgi için Ek 1'e 

bakınız).  

Test yöntemleri  

Tekstil dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir tekstil dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1), 

 test kumaşından (pamuk, polyester) yapılan taşıyıcıları içeren kantitatif taşıyıcı 

testi (Kademe 2, adım 2),  

Her ikisi de amaçlanan kullanımıyla ilgili pratik koşulları simüle etmelidir (ürünün 

konsantrasyonu, sıcaklık, kirlilik, farklı kumaşlar, temas süresi, vb.).  Bu, kontrol 

olarak normal bir yıkama prosedürünün (deterjan dahil) uygulanmasını içerir.  

Halihazırda aşağıdaki test türleri mevcuttur:  

 EN 14885'te açıklandığı gibi Kademe 2, adım 1 süspansiyon testleri,  

 Kademe 2, adım 2 testleri 

o tam ölçekli bir çamaşır makinesi testi (EN 16616) 

o çamaşır makinelerinde kullanılması amaçlanmayan ürünler için, küçük ölçekli 

laboratuvar ayarı (örneğin, bir kovada önceden ıslatma için) düşünülebilir (örneğin 

ASTM E4206 veya ASTM E2274).  

Kademe 2, adım 2 testlerinde kumaş test organizmalarıyla kontamine olur ve 

ardından dezenfektana maruz bırakılır.  

EN testleri, mevcut ve uygun olduğunda şiddetle tavsiye edilir.  
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Test organizmaları 

Tekstil dezenfeksiyon ürünleri, bakteri ve mayalara karşı en azından yeterince etkili 

olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Dezenfeksiyon yüksek sıcaklıklarda (>40ºC) yapıldığında, bu sıcaklıklar için ilgili 

test organizmaları, bu Kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmında açıklandığı şekilde 

kullanılmalıdır.  

Yüksek sıcaklıklar için de referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir. 

Test koşulları 

Çamaşır makinelerine ilave edilmesi amaçlanan ürünler için aşağıdaki kullanım 

şartlarına ilişkin bilgiler verilmelidir:  

 dezenfekte etme işlemi (yani yıkama veya durulama) sırasında ürünün sudaki 

konsantrasyonu.  Kullanılan su hacmi, yıkama ve durulama siklusu ile farklı yıkama 

programları arasında ve ayrıca çamaşır makineleri arasında farklılık gösterebilir;  

 testteki su/tekstil ürünü oranı, kullanım koşullarını yansıtması gereken önemli 

bir faktördür;  

 dezenfeksiyon işlemi sırasındaki sıcaklık (yıkama işleminde eklendiğinde yüksek, 

durulama işleminde düşük);  

 temas süresi (çeşitli yıkama programları ve çamaşır makineleri arasında farklılık 

gösterir).  

Laboratuvar testleri bu koşullar altında yapılmalıdır.  Etkili dezenfeksiyon koşulları 

normalde yalnızca profesyonel çamaşır makinelerinde gerçekleştirilebilir.  

Örneğin, ev tipi makinelerde kesin koşullar karşılanamıyorsa, makul en kötü durum 

koşulları test edilmelidir.  

En kötü durum koşulları, örneğin:  
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 en düşük sıcaklık;  

 en yüksek su hacmi (yani, ürünün maksimum düzeyde seyreltilmesi);  

 en kısa temas süresi;  

 maksimum çamaşır yükü (yani en küçük su/tekstil ürünü oranı).  

Kumaş test taşıyıcılarını içeren Kademe 2, adım 2 testleri gerçekleştirildiğinde, hem 

test taşıyıcılarında kalan mikroorganizmalar, hem yıkama sıvısına salınanlar hem de 

daha önce kontamine olmayan kontrol taşıyıcılarına aktarılanlar değerlendirilmelidir. 

Manuel ıslatma veya ön ıslatma oda sıcaklığında yapılabilir, ancak bazı amaçlanan 

kullanımlar için sıcaklık yüksek başlayabilir ve temas süresi boyunca soğur (örneğin, 

doğal olarak soğuyan sıcak su kullanıldığında).  Bu, testlerde de dikkate alınmalıdır.  

Kirlilik 

Kullanım şartlarına en uygun müdahil madde kullanılmalıdır.  Örneğin tıbbi alanda 

kullanılan ürünlere kan, sanayide, kurumsal ve evsel alanlarda kullanılan ürünlere 

protein önerilmektedir.  Önceden ıslatmada (kirli çamaşırlar) kullanım için bir ev 

ürünü üzerindeki kirlilik, yıkama sonrası durulama katkı maddesinin (temiz giysiler) 

mevcut kirliliğinden çok daha fazla olacaktır.  Ön ıslatma ve yıkama sırasında 

kullanılan ürünler için kirli koşullarda testler yapılmalıdır.  Yıkama sonrası durulama 

sırasında kullanılan ürünler için temiz koşullarda testler yapılmalıdır.  

5.4.2.10.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  Ürünün 

bir deterjanla kombinasyon halinde veya doğrudan sonra kullanılması 

amaçlandığında, tek başına dezenfektanın açık bir etkisi gösterilmelidir.  

Dezenfektan + deterjan ve tek başına deterjan arasında önemli bir fark (+log 2) 

olmalıdır.  

EN ve VAH testleri geçiş kriterleri sağlar.  

Çamaşırlar için ASTM standartlarında (ASTM E 2406-04 veya ASTM E 2274-09) 

hiçbir kabul kriteri belirtilmemiştir.  
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Test geçiş kriterlerini sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta 

bulunulan genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar 

mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi 

durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak 

ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.11 Biyofilmler 

5.4.2.11.1 Giriş 

Biyofilm, genellikle bir sıvı ile temas halindeki katı bir yüzeye tutunmuş koruyucu ve 

yapışkan bir matrisin atılmasıyla ayırt edilen karmaşık bir mikroorganizma 

kümesidir.  Matris, çevreden türetilen diğer bileşenleri de içerebilir.  

İlk hücre bir yüzeye tutunmayı başardığında ve bir biyofilm oluşmaya başladığında, 

biyofilmin büyümesi çok hızlı hale gelebilir, çünkü sonraki serbest yüzen bakteriler 

gelişen matrise bağlanmayı çok daha kolay gerçekleştirir.  

Biyofilmler, su depoları ve hastanelerin, otellerin, endüstrilerin dağıtım boru hatları 

gibi alanlarda ve genel olarak mikrobiyal üreme için yeterli sıcaklık ve besin 

maddelerine sahip herhangi bir su sisteminde büyüyebilir.  

Bir su sistemi veya tesisinde biyofilm oluşumunun sonuçları, çevre koşullarına ve 

herhangi bir güvenlik ve performans gereksinimlerine bağlı olarak ciddi olabilir.  

Sağlık tesislerinde, tıbbi ekipmanın veya su sistemlerinin biyofilm kontaminasyonu, 

nozokomiyal enfeksiyon riskini artırabilir; endüstriyel tesislerde biyofilm, üretimde 

mikrobiyal kontaminasyona neden olabilir (ilaç, kozmetik, vb.); diğer durumlarda, 

biyofilmler, normal akışı engelleyerek su sistemlerinin performansının önemli ölçüde 

düşmesinden sorumlu olabilir veya boru hatlarında korozyona neden olabilir.  

Borunun, tankın veya tüp devresinin kimyasal kompozisyonu ve pürüzlülük 

özellikleri gibi önemli faktörlerle birlikte birkaç faktör biyofilm oluşumuna katkıda 

bulunabilir.  

Biyofilmlerdeki bakteriler, aynı türdeki planktonik bakterilere göre dezenfeksiyona 

karşı daha dirençlidir, çünkü hücre dışı polimerik maddelerin varlığı, biyosidal ürün 

için fiziksel bir bariyer görevi görebilir.   
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Bu matris, biyofilmin alt katmanlarına biyosidal nüfuzu engelleyebilir veya biyosidal 

ürün ile etkileşime girip onu nötralize edebilir.  Ek olarak, biyofilmdeki bakterilerin 

fizyolojik durumu süspansiyon halindeki bakterilerden farklıdır ve bu da bakterilerin 

biyosidal ürünlere duyarlılığını etkileyebilir.  Biyofilm topluluğu üyelerinin artan 

toleransının başlatılmasına izin veren karmaşık iletişim sistemleri de sıklıkla 

mevcuttur.  

Biyofilme karşı iki tür biyosidal ürün aktivitesi tanımlanabilir:  

1) Biyofilm oluşumunun önlenmesi: biyosidal ürün, biyofilm oluşumuna etki eder 

(yani bu durumda biyosidal ürün, biyofilm oluşmadan önce mevcuttur ve hücrelerin 

yüzeye erken yapışmasını veya hücrelerin canlılığını etkileyebilir);  

2) Biyofilm dezenfeksiyonu ("iyileştirici"): Biyosidal ürün, olgun bir biyofilm 

üzerinde etkilidir (yani biyofilm bir yüzeyde zaten mevcutsa ve biyosidal ürün, 

biyofilme gömülü hücrelerle bir sidal etki ile etkileşime girdiğinde). Bu tip biyosidal 

ürünler ayrıca biyofilmin ayrılmasını da sağlayabilir (muhtemelen fiziksel eylem ile 

bağlantılı olarak).  

Biyosidal ürün işlemi sonucunda biyofilmin giderilememesi durumunda, biyofilmin 

mekanik olarak uzaklaştırılması takip edilmelidir.  

Endüstri, biyofilmlerin önlenmesi, etkisiz hale getirilmesi ve/veya ayrılması ve/veya 

biyofilme gömülü organizmaların etkisiz hale getirilmesi için, örneğin UV ışığı, su 

iyonizasyonu veya emdirilmiş veya kaplanmış materyaller ve biyofilmlere karşı 

spesifik etkililik beyanında bulunan yeni biyosidal ürünlerin kullanımı yoluyla giderek 

daha fazla yeni teknoloji geliştirmektedir.  

5.4.2.11.2 Veri gereksinimleri 

Biyosidal ürünlerin biyofilmlere karşı etkililiğini doğrulamak için şu anda standart bir 

laboratuvar testi bulunmamaktadır.  Bu, bilimin hızla geliştiği bir alan olduğundan, 

aşağıdaki bilgiler, bu Kılavuzun yazıldığı sıradaki bilgi durumunu yansıtan genel bir 

kılavuz olarak kabul edilmelidir.  

EN ve OECD'ye göre dezenfektanların etkililiğini gösteren testler, biyofilmlerde 

bulunandan daha basit modellere dayanmaktadır.   
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Mevcut yüzey/taşıyıcı testleri, biyosidal ürün için fiziksel bir bariyer görevi gören 

hücre dışı polimerik maddelerin varlığını dikkate almadığından, biyofilm modellerini 

temsil etmemektedir.  

Biyofilm ve biyosidal ürünün diğer özellikleri de dikkate alınmalıdır.  Örneğin, 

biyosidal ürün emdirilmiş materyaller biyofilm oluşumu üzerinde önleyici bir etkiye 

sahipse, emdirme maddesinin materyal özelliklerine bağlı olarak farklılık 

gösterebilen yarı ömrü dikkate alınarak biyofilm oluşumunun önlendiği 

gösterilmelidir.  Aktif madde yüzeyden serbest bırakılabilir ve/veya çevresel 

faktörler tarafından etkisiz hale getirilebilir.  

Standart bir süspansiyon testi, yalnızca kademeli bir yaklaşımla beyan edilen 

organizmalara karşı ürünün temel aktivitesini doğrulamak için kullanılabilir.  

Önerilen bir genel yaklaşım şunlar olabilir:  

1) bir süspansiyon testi: biyofilm üzerinde etkili olduğunu beyan eden 

herhangi bir biyosidal ürün, ilk olarak standart süspansiyon testinde (tercihen EN) 

değerlendirilmelidir;  

2) ürünün kullanım modeline bağlı olarak ya statik koşullarda ya da akış koşulları 

altında biyofilm üzerinde bir kontrol etkisi uygulama yeteneğini göstermek için 

simüle edilmiş bir kullanım etkililiği testi (beyan). Bu kontrol edici etki, bir biyofilm 

oluşumunu yok etmek ve ayırmak, engellemek veya önlemek olabilir;  

3) biyofilmin (simüle edilmiş) kullanım koşulları altında oluşturulduğu bir saha 

denemesi.    

Ürünün biyofilm üzerindeki aktivitesi hakkında daha eksiksiz bilgi elde etmek için bu 

testler sırayla yapılmalıdır. 

Biyofilm dezenfeksiyonu (iyileştirici) için bir süspansiyon testi (yukarıdaki (1)'de 

olduğu gibi) ve simüle edilmiş kullanım testinden (2) veya saha denemesinden (3) 

uygun güvenilir veriler sağlanmalıdır.  Simüle edilmiş kullanım testinden (2) 

güvenilir veri sağlanmazsa, saha testi (3) zorunludur.  
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Biyofilmin önlenmesi için yaklaşım biyofilm dezenfeksiyonundan farklıdır, çünkü 

biyosidal ürün biyofilm oluşmadan önce mevcuttur ve hücrelerin yüzeye erken 

yapışmasını veya hücrelerin canlılığını etkileyebilir.  Bu durumda süspansiyon testi 

(1) faydalı olmayabilir çünkü ürün bir sidal etkiye sahip olmayabilir.  

Test yöntemleri  

Süspansiyon testleri  

Kademeli yaklaşımın ilk adımı bir süspansiyon testidir.  CEN Kademe 2, adım 1 

testleri süspansiyon testleri olarak uygundur.  Bu test, yalnızca süspansiyon halinde 

test edilebilen ve sidal etkisi olan ürünler için geçerlidir.  

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Biyosidal ürünlerin biyofilmlere karşı etkililiğini doğrulamak için standart laboratuvar 

testleri şu anda mevcut değildir.  Bu nedenle, bir biyofilm testi yapmadan önce, 

yöntemler konusunda CA ile mutabık kalınmalıdır. 

Başvuru sahipleri, bu kılavuzdaki ilkeleri izleyen ve bilimsel kanıtlara dayanan bir 

yöntem sağlamalıdır.  Testlerin geliştirilmesi sırasında, testlerin kabul edilebilir 

olduğundan emin olmak için üye devletlerin CA'larına danışılmalıdır.  

Biyofilmler statik veya akış koşullarında oluşturulabilir ve değerlendirilebilir.  

Biyofilmin oluşma şekli, biyofilmin biyosidal ürünlere duyarlılığı üzerinde bir etkiye 

sahiptir: akış koşulları altında oluşan biyofilmler genellikle biyosidal ürünlere statik 

koşullar altında oluşan biyofilmlerden daha dirençlidir.  

Biyosidal ürünlerin hangi koşullar altında çalışacağı da dikkate alınmalıdır.  Statik 

koşullar altında dezenfektan, bir sıvı akışının uzaklaştırma etkisinin veya kesme 

geriliminin yardımı olmadan çalışır.  Akış koşulları altında, şok dozlama 

kullanıldığında temas süresi daha kısa olabilir.  

Statik testler daha ucuzdur ve standartlaştırılması daha kolaydır, ancak akış testleri 

genellikle gerçek kullanım senaryolarına daha yakındır.  

Her iki durumda da, sonuçların zaman içinde tekrarlanabilirliği ve yeniden 

üretilebilirliği sağlanmalıdır; bu nedenle tek bir gözlemden ziyade bir dizi gözleme 

izin veren bir yöntem kullanılmalıdır. 
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Biyofilm dezenfektanlarının etkililiğini değerlendirmek için laboratuvar testleri, 

gerçek dünya ortamının kritik faktörlerini simüle etmelidir.  Çoğu durumda, bir 

biyofilm tek bir türden oluşmayacaktır ve gerçek kullanım simüle edilirken son 

kullanımla ilgili konsorsiyuma dayalı testler kullanılmalıdır.  

Yalnızca statik koşullar altında oluşan biyofilmlere karşı etkililiğin beyan edildiği 

durumlarda (örneğin, akışsız tanklarda kullanım), yalnızca bu biyofilmlere karşı test 

yapmak yeterlidir.  

Akış ve statik koşullar altında test etme yöntemlerinin örnekleri aşağıda 

açıklanmıştır, ancak diğer protokoller literatürde mevcuttur veya geliştirme 

aşamasında olabilir.  

Statik durum analizi  

Statik koşullar altında oluşan biyofilmlere karşı biyosidal ürünlerin etkililiğini 

doğrulamak için standart laboratuvar testleri şu anda mevcut değildir.  Bununla 

birlikte, literatür, laboratuvarda statik koşullar altında bir biyofilmin nasıl 

oluşturulacağına ilişkin çeşitli yöntemleri açıklamaktadır.  

Biyofilm değerlendirmesi için yarı kantitatif bir yöntemin bir örneği, statik koşullarda 

bir biyofilmin oluştuğu ve biyofilm miktarının spektrofotometrik ölçümlerle 

ölçülebildiği mikroplaka testidir.  İşlem öncesi ve sonrası biyofilmdeki canlı hücre 

miktarı da belirlenebilir.  Bu durumda dezenfektan, bir sıvı akışının uzaklaştırma 

etkisinin veya kesme geriliminin yardımı olmadan çalışır.  

Söz konusu analizin olumlu bir yönü, daha doğru ve gerçeğe daha yakın bir test için 

temel oluşturacak şekilde, birkaç koşulun (birkaç biyosidal ürün konsantrasyonu, 

daha fazla tür, vb.) test edilmesine ve/veya birkaç tekrarlamaya izin veren düşük 

maliyetli, uygulaması kolay bir test olmasıdır.  

Bu yöntem, 96 kuyucuklu plakaların tabanında ilgili türler tarafından bir biyofilm 

oluşturulmasından oluşur (plakaların materyali ve kaplaması belirtilmelidir); 

dezenfektan, biyofilm oluşmadan önce (önleyici etki) veya sonra 

(inhibisyon/uzaklaştırma etkisi) mevcut olabilir.  Biyofilm (biyokütle) miktarı, 

yapışkan materyal boyandıktan ve spektrofotometrik ölçümden sonra ölçülür.  

Bakteriyel canlılığı ölçmek için ATP gibi kimyasalları saptamak da kullanılabilir.  



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  

Sürüm 3.0 Nisan 2018 142 

 

 

Akış durumu analizi  

Biyosidal ürünlerin akış koşulları altında oluşan biyofilme karşı etkililiğini 

doğrulamak için standart laboratuvar testleri şu anda mevcut değildir.  Bununla 

birlikte, standart bir biyofilm oluşturmak için sistemler CEN (CEN ISO/TS 15883-

5:2005 Ek F) ve ASTM (ASTM E2196 ve ASTM E2562) tarafından geliştirilmiştir.  Bu 

yeniden üretilebilir biyofilmlerden herhangi biri kullanılarak, canlı hücrelerin 

azaltılması ve bakteriyel biyokütle azaltılması açısından biyofilmin önlenmesi 

ve/veya uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi için bir yöntem gerçekleştirilebilir.  

CEN yöntemi, gerçek dünya ortamını simüle etmek için bir akış sistemi kullanılarak 

bir Teflon tüp içinde standart bir Pseudomonas aeruginosa  biyofilminin 

üretilmesinden oluşur.  

ASTM E2196 ve ASTM E2562 standartları, özellikle yüksek kesme kuvvetleri için 

uygun olan biyofilm döner disk reaktörleri kullanır.  

Biyofilm daha sonra biyosidal kapasiteyi değerlendirmek veya biyofilmi azaltmak 

için bir dezenfektan ile işlenir.  

Biyofilm geliştirme sistemine bağlı olarak diğer taşıyıcı türleri (örn. silikon, çelik, 

PVC vb.) seçilebilir ve kullanılabilir ve deneysel koşullar, biyofilm oluşumunu 

önlemede farklı işlemlerin etkililiğini karşılaştırmak için uyarlanabilir.  

Etkililiği bilinen bir referans madde paralel olarak test edilmelidir (örneğin klor 

dioksit, sodyum hipoklorit).  

Saha denemeleri  

Biyosidal ürünlerin kullanıldığı diğer durumlarda olduğu gibi, yalnızca saha testleri 

(Kademe 3 testleri) biyosidal ürünün biyofilmler üzerindeki aktivitesini tam olarak 

temsil eder, ancak bu testlerin standartlaştırılması zordur, ve bu tür testler, daha 

yüksek bir dayanıklılık ve tekrarlanabilirlik derecesine sahip olan laboratuvar 

süspansiyonu veya simüle edilmiş kullanım testleri ile tamamlanmalıdır. 

Bir saha denemesi, kullanım amaçlarının en kötü durumunun kullanım koşullarını 

yeniden üretmelidir.  
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Biyofilmin önlenmesi ve/veya uzaklaştırılması (canlı hücrelerin azaltılması ve 

bakteriyel biyokütlenin azaltılması açısından) dezenfeksiyondan önce ve sonra 

örnek alınarak gösterilmelidir.  

Kullanım koşullarını yeterince taklit eden, uygun şekilde güvenilir bir simüle edilmiş 

kullanım testi sağlanırsa bir saha testinden feragat edilebilir.  Güvenilir bir test, 

örneğin standart organizmaların eklenmesiyle birlikte veya kombinasyon halinde 

doğal biyofilm oluşumunun gerçekleştiği karmaşık bir boru sistemi olabilir.  

Test organizmaları 

Bir test için mikroorganizma seçimi önemlidir, çünkü test başına yalnızca bir 

organizmanın kullanımı sınırlandırıcıdır ve mikroorganizma kümelenmesine yol açan 

gerçek olayları tam olarak temsil etmeyebilir (dezenfektanların kullanıldığı 

ortamlardaki biyofilmler normalde multi-mikrobiyaldir, yani birkaç farklı türden 

oluşur).  Dahası, çevresel kaynaklardan gelen kirleticiler biyofilm matrisine 

gömülebilir ve bu da dezenfektanın etkililiğini azaltabilir. 

Bakteriler biyofilmlerin tek sakini değildir, çünkü hem mantarlar hem de algler de 

biyofilmlerde yaşayabilir.  Bakteri tüketen protozoalar biyofilmlerle beslenebilir.  

Protozoa oositleri ve virüs partikülleri bir biyofilm içinde hapsolabilir ve daha sonra 

ayrılıp çevreye geri dönebilir. 

Bir süspansiyon testinde, beyan edilen grup başına standart organizmalar 

(bakteriler, mantarlar, vb.) test edilmelidir.  

Biyofilmlere karşı genel bir etkililik beyanı için, asgari olarak, bakteriler laboratuvar 

biyofilm testlerinde test edilmelidir.  Diğer organizma gruplarına (örn. Mantarlar, 

algler vb.) karşı etki beyan edildiğinde, bunlar da test edilmelidir.  

Süspansiyon testlerinde standart organizmalar test edilmelidir (bkz. Ek 3).  

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Legionella spp.  laboratuvar 

biyofilm testleri için kabul edilebilir test organizmalarıdır.  Biyofilm üretmek için test 

organizmaları karışımları yalnızca ek testler olarak kabul edilebilir çünkü bu tür 

yöntemleri standartlaştırmak zordur.  
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Simüle edilmiş kullanımda veya saha denemelerinde biyofilm, doğal olarak oluşan 

mikroorganizmalarla in vivo oluşturulabilir.  

5.4.2.11.3 Kabul kriterleri 

Bir ürünün, gerekli laboratuvar ve ilgili olduğu yerlerde saha testleri (gerekli test 

organizmaları ve test koşulları kullanılarak) gerçekleştirilmiş olması ve testler için 

geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olduğu değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  

Test bu kriterleri sağlamazsa, gerekli azaltma seviyesi için Ek 4'te atıfta bulunulan 

genel kriterler kılavuz olarak alınabilir.  Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, 

ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  CA, her türlü gerekçeyi durum bazında 

değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.2.12 Toprak 

Toprak ve diğer substratların (oyun alanlarında) biyosidal ürünlerle dezenfeksiyonu 

yaygın değildir (ve şu ana kadar BPD Ek I veya BPR'nin “Birlik onaylı maddeler 

listesi” için beyan edilmemiştir).  Bu daha çok bitki koruması için yapılır.  Bu 

nedenle, test yöntemleri için toprak işlemeye ilişkin bitki koruma yönergeleri ve 

EPPO standartlarına başvurulmalıdır.  Test yöntemlerinin kullanımı uygulama ile 

gerekçelendirilmelidir.  

5.4.2.13 PT2'de diğer kullanımlar 

PT2'nin açıklamasında başka birkaç kullanımdan bahsedilmektedir: atık su ve 

hastane atık dezenfeksiyonu, yüzme havuzları ve açık/kapalı su alanları için 

algisitler (akvaryum/bahçe havuzları), yüzme havuzlarında ayak banyoları, kimyasal 

tuvaletler, havanın dezenfeksiyonu.  Bu kullanımlar için hiçbir veri gereksinimi ve 

kabul kriteri şu anda mevcut değildir. 

Bununla birlikte, PT2'deki etkililik değerlendirmesine yönelik genel ilkeler, bu diğer 

kullanımlar için geçerlidir.  Etkililik verileri, mevcut ve/veya önerilen yeni kantitatif 

çalışmalardan elde edilen laboratuvar ve/veya uygulama verilerine dayanarak, 

kullanım amacı için etkililiği ve uygunluğu göstermek için yeterli olmalıdır.  
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İstenirse, tüm ilgili kullanım koşulları dikkate alınarak, başvuru sahibi ve CA 

arasında önerilen herhangi bir etkililik testinin tasarımı kararlaştırılabilir.  Bu 

faktörler arasında, kontrol edilecek organizmaların dikkate alınması, biyosidal veya 

biyostatik etkiler için gereksinimler, temas süresi ve sıcaklık ve müdahil maddelerin 

yapısı ve varlığı yer alır.  

Özel beyanlar için uygun olduğu şekilde, CA tarafından duruma göre özel 

gereksinimler de belirlenmelidir.  

5.4.3 PT3 Veteriner hijyen biyosidal ürünleri 

5.4.3.1 Giriş 

Ürün tipi 3, dezenfektanlar, dezenfekte edici sabunlar, oral veya bedensel hijyen 

ürünleri veya anti-mikrobiyal işlevi olan, veteriner hijyen amacıyla kullanılan 

biyosidal ürünleri içerir.  Hayvanların barındırılması veya taşınmasıyla ilgili 

materyalleri ve yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılan ürünler de dahildir.  

PT3'teki bazı ürünler, veterinerlik tıbbi ürünleri veya kozmetik ürünler ile sınırdadır.  

İncelenen ürün Veteriner Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaysa (2004/28/EC ile 

değiştirilmiş 2001/82/EC), ilgili kullanım için BPR'den hariç tutulur.  Bir ürünün 

yalnızca kozmetik bir beyanı varsa (örn. cildi, tırnakları, pençeleri temizlemek) ve 

herhangi bir biyosidal beyana (örn. cilt dezenfeksiyonu, mikroorganizmalara karşı 

aktivite) atıfta bulunulmadığında, BPR dışında bırakılır.  

Sınır durumlar, aşağıdaki ilgili bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.  

Mayıs 2015'teki CA toplantısında alınan bir kararın ardından (CA-Mayıs -2015-Doc 

8.3), hayvanların muayenesi ve operasyonu/tedavisi ile ilgili tıbbi alandaki (tıbbi 

uygulamalar, hastaneler) yüzeylerin ve veterinerlik uygulamalarındaki yüzeylerin 

genel dezenfeksiyonu için uygulanan ürünler PT 2'ye atanmıştır, özel veteriner 

hijyen amaçlarına yönelik ürünler (örneğin, yalnızca veterinerlik alanında ilgili bir 

hedef organizmaya karşı spesifik beyanları olan ürünler) PT 3'te kabul edilmiştir. 

Aşağıdaki bölümlerde, en yaygın kullanımlar için gereksinimler ve kabul kriterleri 

belirtilmiştir.  Özel olarak belirtilmeyen diğer kullanımlar ve beyanlar için 

gereksinimler, CA'lar tarafından durum bazında belirlenecektir.  
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5.4.3.2 PT3'te sert yüzeyler için dezenfektanlar 

5.4.3.2.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, hayvan barınakları (ahırlar, kafesler, evcil hayvanlar için 

barınaklar vb.), hayvan nakil araçları (lastikler dahil), kuluçkahaneler vb. alanlarda 

hem gözenekli hem de gözeneksiz sert yüzeyleri dezenfekte etmek için 

kullanılabilir.  Bu yüzeyler; masalar, zeminler, duvarlar, (sağım) makinelerinin dış 

tarafları (sağım robotları ve sağım başlıkları/pençeleri dahil) ve sert mobilyalar, 

ekipman, botlar vb. olabilir.  Ürünler püskürtülerek, silinerek, köpürtülerek veya 

ıslatılarak uygulanabilir ve belirli bir temas süresinden sonra yıkanabilir veya 

silinebilir.  Botlar ve lastikler, yürüyerek veya sürülerek geçilen banyo veya paspas 

veya hatta bir makine (bot yıkama istasyonu) vb. ile dezenfekte edilebilir.  

Sert yüzey dezenfektanlarının bazı özel kullanımları için test gereksinimleri, örneğin 

arı kovanları gibi ayrı bölümlerde tartışılmıştır.  

Hayvanlar için süt, su veya yem için boru hatlarının veya rezervuarların iç 

yüzeylerinin dezenfeksiyonu besin ve yemle temas yüzeyleri olarak kabul edilir ve 

bu nedenle PT4 olarak kabul edilir (bu Kılavuzun 

5.4.4.3 kısmına bakınız).  Sağım ekipmanlarının dış yüzeyleri bu bölümde ele 

alınmıştır.  

5.4.3.2.2 Veri gereksinimleri Test yöntemleri 

Veteriner sert yüzey biyosidal ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Sert yüzey dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, gözenekli veya gözeneksiz yüzeyler, temas süresi, vb.). 

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  
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Sert yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.  

Ek 2 ve 4, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  

Yüzey dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  

 EN 14885: hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testlerinin farklı kullanımlar 

için kullanılacağına dair genel bir bakış sunar; 

 DVG yönergesi (EN testi olmadığı sürece gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde 

endoparazitlere ve virüsidal aktiviteye karşı test için geçerlidir).  

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  Testlerin ürüne uygun olmadığı durumlarda, diğer testler de kullanılabilir, 

ancak kullanılan testlerin uygunluğunun gerekçelendirilmesi de sağlanmalıdır.  

OECD testleri veterinerlik kullanımı için belirtilmediği için özel olarak 

önerilmemektedir.  

Veterinerlik alanında genellikle pürüzlü, gözenekli yüzeylerin dezenfekte edilmesi 

gerekir (örn. ahşap, beton, pürüzlü plastik materyaller).  Gözenekli yüzeyler için 

testler mevcut olduğunda, veterinerlik alanlarında genel yüzey dezenfeksiyonu için 

bu testlerin kullanılması tavsiye edilir.    

Bir banyoya daldırılarak bot, lastik ve ekipman dezenfeksiyonu için, bir banyonun 

etkililiğinin ne kadar süreyle garanti edilebileceğine dair bilgi sağlanmalıdır (geçen 

süre, bot sayısı vb.).  Zorlayıcı etkililik testleri (kapasite testleri, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmına bakınız), sadece mikroorganizmalar tarafından değil, aynı 

zamanda kirlilikle de ardışık uyarımı simüle ederek yapılmalıdır. Biyosidal ürünün, 

beyan edilen kullanım süresinin sonuna kadar test organizmasıyla başarılı bir 

şekilde uyarılmasını sağlamak için ilgili organik kirlilik ile bir test sağlanmalıdır.  

Alternatif olarak, kolaylıkla ölçülebilen aktif bir maddeye sahip ürünler için, etkililik, 

test süresi boyunca aktif madde miktarının birkaç kez ölçüldüğü bir saha testi 

kullanılarak gösterilebilir.  

Etkililik (süspansiyon) testleri, test edilen ürünün konsantrasyonu (süspansiyon 

testinde) ve beyan edilen kullanım süresinin sonunda sahada elde edilen aktif 

madde konsantrasyonu ile sağlanmalıdır.  
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Bir ürün, duvar, zemin ve tavan yüzeylerinin yanı sıra işleme tabi tutulan odadaki 

mevcut mobilya ve ekipmanın dış yüzeylerini dezenfekte etmek amacıyla bir 

aerosol, duman, buhar veya gazın havadan difüzyonu ile uygulanabilir.  Bu ürünler 

için test yöntemleri bu Kılavuzun 5.4.2.5 kısmında açıklanmıştır.  Bu testler, 

veterinerlikte kullanım için koşullara (kirlilik, vb. bu Kılavuzun 5.4.3.2.2 kısmına 

bakınız) uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  

Bir biyofilme karşı etkililik beyan edildiğinde, bir Kademe 2, adım 1 testi ile birlikte 

bir simüle edilmiş kullanım testi veya saha testi yapılmalıdır.  Test yöntemleri için 

bu Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    

Kademe 2, adım 2 veya adım 3 testlerinin sağlanmadığı durumlarda, bu, 

ruhsatlandırma başvurusunda gerekçelendirilmelidir ve durum bazında 

değerlendirilecektir.  

EN testleri, mevcut ve uygun olduğunda şiddetle tavsiye edilir.  Mevcut EN 

testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Veterinerlik alanında kontrol edilecek ilgili organizma grupları bakteriler, mayalar, 

mantar sporları, virüsler, mikobakteriler, bakteri sporları ve endoparazitler 

(oositler) olabilir.  

Veteriner sert yüzey biyosidal ürünleri, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Veteriner aletlerinin ve/veya hayvan nakil araçlarının dezenfekte edilmesine yönelik 

ürünler sadece bakteri ve mayalara karşı değil, aynı zamanda virüslere karşı da 

etkili olmalıdır.  

Kuluçkahanelerde kullanılan ürünler için de mantarlara karşı etkililik gereklidir.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  
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Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresinin gerçekçi bir değer olması gerekir, örneğin:  

 Hayvan nakil araçlarının dışında (özellikle lastikler) kullanılan yüzey 

dezenfeksiyon ürünleri için temas süresi 5 dakikayı geçmemelidir;  

 Püskürtme veya yürüyerek geçilen banyo ile uygulanan botlarda kullanılan 

dezenfektanlar için temas süresi 1 dakikayı geçmemelidir;  

 Banyoya daldırılarak uygulanan, botlarda, materyallerde vb. kullanılan 

dezenfektanlar için temas süresi etikette belirtildiği gibi olmalıdır;  

 Hayvan barınaklarında kullanılan zemin, duvar vb. yüzey dezenfeksiyon 

ürünlerinde standart testlerde belirtilen temas süreleri dikkate alınmalıdır.    

Uygunsa ve uygulama tarafından gerekçelendirilirse ek temas süreleri düşünülebilir 

(örn. gece dezenfeksiyonu).  

Temiz veya kirli koşullar (düşük veya yüksek düzeyde kirlilik) için kirlenmiş testler, 

test gereksinimlerine göre yapılmalıdır.  Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca 

etiket talimatları dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde 

yeterli olacaktır.  Bu etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  Temiz 

ve kirli koşullar için gerekli kirlilik ilgili EN testlerinde bulunabilir ve Ek 4'te 

belirtilmiştir.  Test iki seviyede kirlilik (örneğin gözenekli yüzey testi) 

belirtmediğinde, Ek 4'te belirtilen kirlilik kullanılmalıdır.  

Normalde PT3 ürünleri, hayvan barınaklarındaki sıcaklık düşük olabileceğinden 10ºC 

veya altında test edilir.  Bazı kullanımlar için daha yüksek sıcaklıklar kabul edilebilir 

(örneğin, kuluçkahaneler).  Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda 

gerekçelendirilmelidir ve durum bazında değerlendirilecektir.  Ürünün kullanılması 

gereken sıcaklıklarla ilgili ve etkililiği kanıtlanmış herhangi bir sınırlama etikette 

belirtilmelidir.  
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5.4.3.2.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.3 Arı kovanlarının ve arıcılık ekipmanlarının dezenfeksiyonu 

5.4.3.3.1 Giriş 

Arı kovanlarının dezenfeksiyonu, hastalıkların bir arı popülasyonundan diğerine 

yayılmasını önlemek için yapılır. 

Genel dezenfeksiyon için yalnızca boş arı kovanlarının ve arıcılık ekipmanının tıbbi 

beyanı olmayan ürünlerle dezenfeksiyonu biyosidal bir kullanımdır. Arı 

kovanlarında, bal ve kuluçka peteklerinde kullanılan ürünler veteriner tıbbi 

ürünlerdir. Bu ürünler, Veteriner Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındadır (2004/28/EC 

ile değiştirilmiş 2001/82/EC) ve bu nedenle BPR'nin dışında tutulmuştur. 

Arı kovanları yoluyla bulaşabilen önemli hastalıklar, Amerikan yavru çürüklüğü 

(Paenibacillus larvae), European foulbrood, (Melissococcus plutonius), Nosema 

(Nosema apis, Nosema ceranae), kireç hastalığı (Ascosphaera apis), taş hastalığı 

(Aspergillus flavus) ve bazı viral hastalıklardır. Bu hastalıklar arasında endospor 

oluşturan bir bakteri olan Amerikan yavru çürüklüğü, kontrol edilmesi en zor 

olanıdır. 

Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü durumunda normal uygulama, arı kovanlarını 

ve arıcılık ekipmanlarını temizlemek/dezenfekte etmek ve ayrıca bir pürmüz ile 

yakarak dezenfekte etmektir.  
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5.4.3.3.2 Veri gereksinimleri Test yöntemleri 

Arıcılığa yönelik dezenfeksiyon ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Arı kovanları için dezenfektanlar için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve gözenekli yüzeyler için kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2);  

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Arı kovanlarında kullanılmak üzere özel olarak mevcut standart testler yoktur.  

Kademe 2, adım 1 EN veterinerlik alanı testleri ve sporisidal aktivite için EN 13704 

uygundur.  EN Kademe 2, adım 2, gözenekli materyal üzerindeki veterinerlik alanı 

testleri uygun olacaktır, ancak henüz tüm organizmalar için mevcut değildir.  Bu, 

gözenekli materyal üzerindeki veterinerlik alanı için bakteri üzerinde EN 16437 

Kademe 2, adım 2 testi veya pürüzlü yüzeylerde DVG yönergeleri olabilir.  Bu 

testler diğer organizmalar için uyarlanabilir.  

Bu testlere bir referans madde dahil edilmelidir.  

Gözenekli materyal üzerinde veterinerlik alanı için Kademe 2, adım 2 testleri 

mevcut değilse, mevcut test bu kullanım için uyarlanmalıdır (örn. diğer 

organizmalar için uyarlanmış EN 16437).  

Ürünle ilgili beyan hem temizleme/dezenfeksiyon adımını hem de yakmayı kaynak 

torçu ile değiştirmek olduğunda, ürünün, yavru çürüğü enfeksiyonlu kovanlara 

karşı, bir pürmüzle yakma ile birlikte sodyum hidroksit ile temizleme kadar etkili 

olduğunun kanıtlandığı bir saha denemesi sağlanmalıdır. 

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 
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Test organizmaları 

Arı kovanları için dezenfeksiyon ürünleri, bakteri ve bakteri sporlarına karşı en 

azından yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Bakteriyel sporlar için sadece gıda alanı için bir test mevcuttur (EN 13704).  Arı 

kovanlarına yönelik dezenfeksiyon ürünleri için iki bakteri türünün sporları test 

edilmelidir.  Mevcut standart test organizmasının yanında, Bacillus subtilus  sporları 

ve ayrıca Bacillus cereus  da test edilmelidir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Temas süresi boyunca dezenfekte edilen parçaların ıslak kalması sağlanmalıdır.  

Kurutulmuş ürünler için artık etkililik beyan edildiğinde, bu etkililik testlerinde 

gösterilmelidir.  

Arı kovanlarının ve arıcılık ekipmanlarının dezenfeksiyonu için veterinerlik alanındaki 

yüzeylerde kullanılan kirli koşullarda (yüksek düzeyde kirlilik) testler yapılmalıdır.  

Arı kovanları dezenfeksiyondan önce temizlenmemişse, gözenekli yüzey testinde ve 

diğer kullanım alanlarından alınan testlerde de süspansiyon testleri için yüksek 

düzeyde kirlilik kullanılmalıdır (örneğin EN 13704).  

Kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN testlerinde bulunabilir ve Ek 4'te 

belirtilmiştir.  

Arı kovanlarının dezenfeksiyonu için 10ºC veya daha düşük bir sıcaklık kabul 

edilebilir.  Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda gerekçelendirilmelidir ve 

durum bazında değerlendirilecektir.  
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5.4.3.3.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.4 Hayvan ayaklarının dezenfeksiyonu 

5.4.3.4.1 Giriş 

Hayvan ayağı dezenfeksiyonu, toynak ve pençe dezenfeksiyonunu içerir.  Ürünler, 

hayvanların yürüyebileceği bir banyoda veya ıslak mendil, köpük, sprey vb. olarak 

uygulanır.  Diğer AB direktifleri ile örtüşme için bu Kılavuzun 5.4.3.1 kısmına 

bakınız.  

5.4.3.4.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Hayvan ayağı dezenfeksiyon ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir hayvan ayağı dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Özellikle hayvan ayakları üzerinde kullanıma yönelik standart testler 

bulunmamaktadır.  Kademe 2, adım 1 veterinerlik alanı için EN testleri uygundur.   
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Tırnaklar gözenekli materyalden oluştuğu için, gözenekli materyal üzerinde 

veterinerlik alanı için EN Kademe 2, adım 2 testleri uygun olacaktır, ancak bunlar 

henüz tüm organizmalar için mevcut değildir.  Alternatif olarak, pürüzlü yüzeylerde 

DVG yönerge testleri kullanılabilir.  

Kademe 2, adım 2 test tasarımı her zaman uygulamayı yansıtmalıdır.  Standart bir 

test kullanılmadığında, test tasarımı, test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve CA 

tarafından kabul edilmelidir. 

Kademe 2, adım 2 veya adım 3 testleri sağlanmadığında, bu, başvuruda 

gerekçelendirilmelidir ve durum bazında değerlendirilecektir.  

Toynak banyosunda dezenfeksiyon için, bir toynak banyosunun etkililiğinin ne kadar 

süreyle garanti edilebileceğine dair bilgi verilmelidir (zaman aralığı, geçen hayvan 

sayısı).  Uyarım etkililik testleri (kapasite testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmına 

bakınız), sadece mikroorganizmalar tarafından değil, aynı zamanda kirlilikle de 

ardışık zorluğu simüle ederek yapılmalıdır. Biyosidal ürünün, beyan edilen kullanım 

süresinin sonuna kadar test organizmasıyla başarılı bir şekilde uyarılmasını 

sağlamak için ilgili organik kirlilik ile bir test sağlanmalıdır.  Bir uyarım testi 

sağlandığında, kantitatif süspansiyon testinden feragat edilebilir.  

Alternatif olarak, kolaylıkla ölçülebilen aktif bir maddeye sahip ürünler için, etkililik, 

test süresi boyunca aktif madde miktarının birkaç kez ölçüldüğü bir saha testi 

kullanılarak gösterilebilir.  Etkililik (süspansiyon) testleri, test edilen ürünün 

konsantrasyonu (süspansiyon testinde) ve beyan edilen kullanım süresinin sonunda 

sahada elde edilen aktif madde konsantrasyonu ile sağlanmalıdır.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Hayvan ayağı dezenfeksiyonu, bakterilere karşı en azından yeterince etkili olmalıdır.  

Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  
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Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır, bu nedenle maksimum 

temas süreleri belirlenmiştir. 

Hayvan ayağı dezenfeksiyon ürünleri için temas süresi 5 dakikayı geçmemelidir.  

Uygulamada, temas süresi boyunca dezenfekte edilen parçaların ıslak tutulmasının 

mümkün olduğundan emin olunmalıdır.  Kurutulmuş ürünler için artık etkililik beyan 

edildiğinde, bu etkililik testlerinde gösterilmelidir.    

Testler, test gereksinimlerine uygun olarak yüksek düzeyde kirlilik koşullarında 

yapılmalıdır.  Hayvan ayağı dezenfektanları için kirlenme koşulları, diğer veterinerlik 

alanı dezenfektanları ile aynıdır.  Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik ilgili EN 

testlerinde bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  

Normalde hayvan ayağı dezenfeksiyon ürünleri 10 °C'de test edilir çünkü ayak 

dezenfeksiyonu genellikle düşük sıcaklıklarda hayvan barınaklarının dışında yapılır.  

Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda gerekçelendirilmelidir ve durum 

bazında değerlendirilecektir.  

5.4.3.4.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  
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5.4.3.5 Meme dezenfeksiyonu 

5.4.3.5.1 Giriş 

Meme ucu dezenfeksiyon ürünleri, sağımdan önce veya sonra süt hayvanlarının 

(örn. inekler, koyunlar ve keçiler) memelerinin meme uçlarını dezenfekte etmek için 

kullanılır.  Ürünler daldırma, püskürtme, köpürtme, silme vb. yöntemlerle 

uygulanabilir.  

Diğer AB direktifleriyle örtüşme için bu Kılavuzun 5.4.3.6.1 kısmına bakınız.  

5.4.3.5.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Meme ucu dezenfeksiyon ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir meme dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2) veya bir saha testi;  

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 2, adım 1 veterinerlik alanı için testler, meme ucu dezenfeksiyonu için 

uygun kirlilikle birlikte kullanılmalıdır.  

Meme ucu dezenfeksiyonu için Avrupa standardı Kademe 2, adım 2 testleri mevcut 

değildir.  Etkililiği göstermek için bir Kademe 2, adım 2 testleri, kullanımla ilgili bir 

test tasarımı ile sağlanmalıdır.  Test tasarımı uygulamayı yansıtmalı ve test 

yapılmadan önce CA ile görüşülmeli ve onaylanmalıdır.  

Meme ucu dezenfektanları ile ilgili standart testler mevcut olduğunda, bu testlerin 

kullanılması önerilir.  

Alternatif olarak bir Kademe 3 testi, saha denemesi, kullanıma uygun bir test 

tasarımı ile sağlanabilir.  Test tasarımı uygulamayı yansıtmalı, biyosidal ürün yerine 

su ile kontrol içermeli ve test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve CA ile mutabık 

kalınmalıdır.  
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Dezenfektan havlular/mendiller 

Dezenfektan mendiller için, Kademe 2, adım 1 testleri tercihen mendillerden 

ekstrakte edilen sıvı ile yapılmalıdır veya ekstrakte edilmesi zorsa sıvıyı mendillere 

eklenmeden önce olduğu gibi bakınız. Kademe 2, adım 2 testleri, mekanik eyleme 

sahip olmalı veya bu test mevcut olmadığında, mendilden (ilk sıvıdan değil) sıvı 

ekstrakte edilerek, santimetrekare başına uygulanan hacim gerekçesi sunularak 

yapılan testler olmalıdır.  Ek olarak, mendil kuruduktan sonra mendilin hala 

dezenfekte edeceğini veya mendilin beyana göre dezenfekte etmek için yeterince 

uzun süre ıslak kaldığını gösteren bir test gerçekleştirilmelidir.  Ek olarak, kullanım 

talimatları bu sorunları ele alabilir, örneğin, etiket üzerinde sadece ıslak mendillerin 

etkili olduğunu belirtebilir veya yeniden kapatılabilir ambalajlar için son kullanma 

tarihleri verebilir.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Kademe 2, adım 2 testleri örneği 

Kademe 2, adım 2 yüzey taşıyıcı testi, CEN TC 216 yüzey testlerinin 

uyarlanmasından türetilebilir.  Sert yüzeyli bir taşıyıcı yerine, ilgili taşıyıcılar meme 

ucunu simüle eden materyalden yapılabilir.  Kullanılan taşıyıcı için gerekçe 

sağlanmalıdır.  

Test organizma hücreleri, uygulama öncesi ve sonrasını temsil edecek şekilde 

yüzeye uygulanmalı ve sabitlenmelidir, (sağımdan önce kurutulmalı veya sağım 

sonrası kurutulmamalıdır), ve uygun süre boyunca ürünle inkübe edilir (bkz. EN 

Kademe 2, adım 2 testi, örneğin, EN 14349 veya EN 16437, büyüme koşulları, 

kontroller, vb. için).  Ürünle inkübasyondan sonra hücre sayısındaki azalma 

değerlendirilir ve su kontrolü ile karşılaştırılır. 

Test tasarımı, test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve onaylanmalıdır. 

Test organizmaları 

Meme ucu dezenfeksiyon ürünleri, bakteri ve mayalara karşı en azından yeterince 

etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  
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Diğer tüm organizma grupları için, veriler yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edilmek istendiğinde sunulmalıdır. 

Virüsidal aktivite  

Meme ucu dezenfektanı olarak kullanılan ürünler için virüsidal aktivitede bir 

farklılaşma yapılır.  Beyanlar şunlar olabilir:  

 tam virüsidal aktivite veya 

 zarflı virüslere karşı aktivite. 

Her bir beyan için farklı test organizmaları test edilmelidir.  

Veterinerlik alanında virüsidal aktivite için EN 14675 testi, zarfsız bir virüs olan 

Bovine Enterovirus Tip 1'i (ECBO) test eder.  Bu test geçildiğinde, tam virüsidal 

aktivite beyan edilebilir.  

Zarflı virüslere karşı aktivite, MVA = Modifiye Edilmiş Vacciniavirus Ankara 

(değiştirilmiş) EN 14675 testinde test edildiğinde beyan edilebilir.  

Yalnızca zarflı virüslere karşı etkililik gösterildiğinde, etiket beyanı "virüsidal" 

olamaz.  SPC, olası virüsidal beyanlardan hangisinin gösterildiğini açıkça 

belirtmelidir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır, bu nedenle maksimum 

temas süreleri belirlenmiştir. 

Sağım sonrası meme ucu dezenfeksiyon ürünleri için temas süresi normalde 1 

dakikadır ancak 5 dakikayı geçmemelidir.  

Sağım öncesi meme dezenfeksiyon ürünleri için temas süresi normalde 30 saniye 

veya daha azdır ve 60 saniyeyi geçmemelidir.  

Bu temas süresi gereksiniminden sapmalar, ruhsatlandırma başvurusunda 

gerekçelendirilmelidir ve durum bazında değerlendirilecektir.  
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Sağım öncesi ürünleri için testler, ön temizlik prosedürleri için verilen talimatlara 

bağlı olarak, veterinerlik yüzeyleri için düşük veya yüksek düzeyde kirlilikte 

yapılmalıdır.  

Sağım sonrası ürünlere yönelik testler, meme dezenfektanları için test 

gereksinimlerine uygun olarak kirlilik ile yapılmalıdır.  Meme ucu dezenfektanları 

için kirlilik koşulları bakterisit testinde belirtilmiştir ve diğer organizmalarla test için 

de kullanılmalıdır.  

Gereken kirlilik EN 1656'da bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmektedir.  

Meme dezenfeksiyonu için 30ºC veya daha düşük bir test sıcaklığı kabul edilebilir.  

Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda gerekçelendirilmelidir ve durum 

bazında değerlendirilecektir.  

5.4.3.5.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.6 Diğer hayvan bedensel hijyeni 

5.4.3.6.1 Giriş 

Hayvanların bedensel hijyeni için dezenfektanlar, hayvanların cildini dezenfekte 

etmek için kullanılır.  Bu bölüm, aşağıdaki meme ucu veya hayvan ayağı 

dezenfeksiyonu bölümlerinde yer almayan tüm hayvan cildi dezenfektanlarını içerir.  

Hayvan cildine uygulanan bir ürün, biyosidal veya veterinerlik ilacı veya temizlik 

veya kozmetik amaçlı bir ürün olabilir.   
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İncelenen ürün Veteriner Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaysa (2004/28/EC ile 

değiştirilmiş 2001/82/EC), ilgili kullanım için BPR'den hariç tutulur.  Bir ürünün 

biyosidal beyanı olmadığında (örn. cilt dezenfeksiyonu, beyan edilen 

mikroorganizmalara karşı aktivite), ancak yalnızca kozmetik bir beyanı varsa (örn. 

cildin, pençelerin temizlenmesi) ilgili kullanım için BPR'den hariç tutulur.  

Hasarlı cildin dezenfekte edilmesine (örn. yara dezenfeksiyonu) veya tıbbi tedaviden 

önce hasar görmemiş cildin dezenfekte edilmesine yönelik ürünler (örn. operasyon 

öncesi cilt dezenfeksiyonu veya enjeksiyondan önce dezenfeksiyon) her zaman 

veterinerlik tıbbi ürünleridir.  

PT3 kapsamındaki bir hayvan bedensel hijyen biyosidal ürünü için ruhsat 

başvurusunda bulunurken, biyosidal ürün olarak veterinerlik tıbbi ürünlerinin veya 

tıbbi kullanımlarının ruhsatlandırılmasını önlemek için amaçlanan kullanımın ayrıntılı 

bir açıklaması verilmelidir (örneğin, "hayvan cildinin dezenfeksiyonu" beyanı 

yetersizdir).  

BPR kapsamına giren ürünler için aşağıdaki bölümlerde açıklanan veri gereksinimleri 

geçerlidir.  

5.4.3.6.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Hayvan bedensel hijyen ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bir hayvan bedensel hijyen dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Veterinerlik alanı için Kademe 2, adım 1 testleri kullanılabilir.  

Hayvan cildinin dezenfeksiyonu için Avrupa standardı Kademe 2, adım 2 testleri 

mevcut değildir.   
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Etkililiği göstermek için bir Kademe 2, adım 2 testleri, kullanımla ilgili bir test 

tasarımı ile sağlanmalıdır.  Test tasarımı uygulamayı yansıtmalı ve test yapılmadan 

önce CA ile görüşülmeli ve onaylanmalıdır.  

Deri dezenfektanlarıyla ilgili standart testler mevcut olduğunda, bu testlerin 

kullanılması önerilir.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 4 ve 6'ya bakınız. Kademe 2, adım 2 

testleri örneği 

Kademe 2, adım 2 yüzey taşıyıcı testi, CEN TC 216 yüzey testlerinin 

uyarlanmasından  

türetilebilir.  Sert yüzeyli bir taşıyıcı yerine, taşıyıcılar hayvan cildini simüle eden 

materyalden yapılabilir16.  Yöntem şu anda geliştirilmektedir, ancak bunların, 

hayvan cildi dezenfektanları için ilgili biyosidal kullanım/etkililik gösterme 

yetenekleri kanıtlanmayı beklemektedir.  Kullanılan taşıyıcı için gerekçe 

sağlanmalıdır.  

Test organizmalarının hücreleri yüzeye uygulanabilir, kurutulabilir ve uygun süre 

boyunca ürünle birlikte inkübe edilebilir (büyüme koşulları, kontroller, vb. için EN 

Kademe 2, adım 2 test, örneğin EN 14349'a bakınız). Ürünle inkübasyondan sonra 

hücre sayısındaki azalma değerlendirilir ve su kontrolü ile karşılaştırılır. 

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Hayvan bedensel hijyen ürünleri, bakteri ve mayalara karşı en azından yeterince 

etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

16 Lütfen hayvansal yan ürünlerle ilgili 1069/2009 sayılı AB yönetmeliğini dikkate alınız.    
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Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Örneğin, daha yüksek (daha gerçekçi) sıcaklıklar kullanılarak, test yüzeyinin ürünle 

işlenen hayvan bedeninin bir kısmından daha uzun süre ıslak kalmaması 

sağlanmalıdır. Artık etkililik beyan edildiğinde, bu etkililik testlerinde gösterilmelidir.  

Testler, test gereksinimlerine uygun olarak yüksek düzeyde veya düşük düzeyde 

kirlilik koşullarında yapılmalıdır.  Hayvan bedensel hijyen ürünleri için kirlilik 

koşulları, diğer veterinerlik alanı dezenfektanları ile aynıdır.  Temiz ve kirli koşullar 

için gerekli kirlilik ilgili EN testlerinde bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  

Hayvan bedensel hijyen ürünleri için 30ºC veya daha düşük bir test sıcaklığı kabul 

edilebilir.  Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda gerekçelendirilmelidir ve 

durum bazında değerlendirilecektir.  

5.4.3.6.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri gerçekleştirilmişse 

(gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve testler için geçiş 

kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.7 Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu 

5.4.3.7.1 Giriş 

Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu, kuluçkahanelerde yumurtadan çıkmadan 

önce yumurtaların dezenfeksiyonunu içerir.  Ürünler banyoda, sprey olarak, mendil, 

fümigasyon vb. olarak uygulanır.  

5.4.3.7.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Kuluçkalık yumurtalara yönelik dezenfeksiyon ürünlerinin etkililik testi için, bu 

Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  
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Kuluçkalık yumurtaların dezenfektanı için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 ve kantitatif taşıyıcı testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Veterinerlik alanı için Kademe 2, adım 1 testleri kullanılabilir.  

Standart bir Kademe 2, adım 2 testleri mevcut olmadığı sürece, bu testlerin 

sağlanması zorunlu değildir.  Kademe 2, adım 2 testleri, standart testler mevcut 

olur olmaz sağlanmalıdır.    

Kademe 2, adım 2 veya adım 3 testleri sağlanmadığında, bu, başvuruda 

gerekçelendirilmelidir ve durum bazında değerlendirilecektir.  

Bir banyoda yumurta dezenfeksiyon için, bir banyonun etkililiğinin ne kadar süreyle 

garanti edilebileceğine dair bilgi verilmelidir (zaman aralığı, geçen yumurta sayısı).  

Uyarım etkililik testleri (kapasite testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmına bakınız), 

sadece mikroorganizmalar tarafından değil, aynı zamanda kirlilikle de ardışık 

zorluğu simüle ederek yapılmalıdır. Biyosidal ürünün, beyan edilen kullanım 

süresinin sonuna kadar test organizmasıyla başarılı bir şekilde uyarılmasını 

sağlamak için ilgili organik kirlilik ile bir test sağlanmalıdır.  Bir uyarım testi 

sağlandığında, kantitatif süspansiyon testinden feragat edilebilir.  Alternatif olarak, 

kolaylıkla ölçülebilen aktif bir maddeye sahip ürünler için, etkililik, test süresi 

boyunca aktif madde miktarının birkaç kez ölçüldüğü bir saha testi kullanılarak 

gösterilebilir.  Etkililik (süspansiyon) testleri, test edilen ürünün konsantrasyonu 

(süspansiyon testinde) ve beyan edilen kullanım süresinin sonunda sahada elde 

edilen aktif madde konsantrasyonu ile sağlanmalıdır.  

Odayı dezenfekte etmek amacıyla bir aerosol, duman, buhar veya gazın havadan 

difüzyonu ile uygulanan ürünler ve ayrıca odadaki yumurtaların dış yüzeyleri için 

test yöntemleri bu Kılavuzun 5.4.2.5 kısmında açıklanmıştır.   
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Bu testler, veterinerlikte kullanım için koşullara (kirlilik, vb. bu Kılavuzun 5.4.3.7.2 

kısmına bakınız) uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Kuluçkalık yumurtalar için dezenfeksiyon ürünleri, bakteri ve mantarlara karşı en 

azından yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Temas süresi boyunca dezenfekte edilen parçaların ıslak kalması sağlanmalıdır.  

Kurutulmuş ürünler için artık etkililik beyan edildiğinde, bu etkililik testlerinde 

gösterilmelidir.    

Temiz veya kirli koşullar için kirlenmiş testler, test gereksinimlerine göre 

yapılmalıdır.  Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket talimatları 

dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde yeterli olacaktır.  Bu 

etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  Kuluçkalık yumurta 

dezenfektanlarının kirlilik koşulları, diğer veterinerlik alanı dezenfektanları ile 

aynıdır.  Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik ilgili EN testlerinde bulunabilir ve 

Ek 4'te belirtilmiştir.  

Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu için 30ºC veya daha düşük bir sıcaklık 

kabul edilebilir.  Bu sıcaklık gereksiniminden sapmalar başvuruda 

gerekçelendirilmelidir ve durum bazında değerlendirilecektir.  
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5.4.3.7.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar veya mevcut olduğunda simüle edilmiş kullanım veya 

saha testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını 

kullanarak) ve testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak 

değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.8 PT3'te tekstil dezenfeksiyonu 

5.4.3.8.1 Giriş 

PT3 içerisindeki tekstil ürünü dezenfeksiyon ürünleri esas olarak süt sığırlarının 

meme ucu temizliği/dezenfeksiyonu için kullanılan bezleri sağımdan önce 

dezenfekte etmek için kullanılır.  Ürünler normalde bezi dezenfektan çözeltisine 

batırarak uygulanır.  Diğer kullanımlar için aşağıdaki gereksinimler, amaçlanan 

kullanıma uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  

5.4.3.8.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Tekstil ürünü dezenfeksiyon ürünlerinin etkililik testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Tekstil dezenfeksiyon ürünleri için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

 test kumaşından (pamuk, polyester) yapılan taşıyıcıları içeren kantitatif taşıyıcı 

testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, tekrarlanan uyarımlar vb.).  

Kademe 3'teki saha testleri, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  

Henüz doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  
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Tekstil dezenfeksiyonu için test yöntemleri bu Kılavuzun 5.4.2.10 kısmında 

açıklanmaktadır.  Şu anda aşağıdaki testler mevcuttur:  

 EN 14885'te açıklandığı gibi Kademe 2, adım 1 süspansiyon testleri,  

 test kumaşlarını içeren Kademe 2, adım 2 testleri:  

o küçük ölçekli bir laboratuvar ortamı (örn. ASTM E2406) veya; 

o tam ölçekli bir çamaşır makinesi testi (EN 16616 veya DGHM). 

Kademe 2, adım 2 testlerinde kumaş test organizmalarıyla kontamine olur ve 

ardından dezenfektana maruz bırakılır.  Bu testler, veterinerlikte kullanım için 

koşullara (kirlilik vb. bakınız 4.8.2.3) uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  Çamaşır 

makinelerinde dezenfeksiyon için, bu Kılavuzun 5.4.2.10.2 kısmında belirtilen test 

koşullarına göre tam ölçekli bir çamaşır makinesi testi zorunludur.  

EN testleri, mevcut ve uygun olduğunda şiddetle tavsiye edilir.  Mevcut EN 

testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Tekstil dezenfeksiyon ürünleri, bakteri ve mayalara karşı en azından yeterince etkili 

olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Ürünün yüksek sıcaklıklarda (>40ºC) kullanılması amaçlandığında, bu sıcaklıklar için 

ilgili test organizmaları, bu Kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmında açıklandığı gibi 

kullanılmalıdır.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Sağım seansları arasında tekstil dezenfeksiyonu için tasarlanan temas süresi 

ürünleri birkaç saat olabilir.    
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Veterinerlik alanı için test gereksinimlerine uygun olarak temiz veya kirli koşullar 

için kirlilik ile testler yapılmalıdır. Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket 

talimatları dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde yeterli 

olacaktır.  Bu etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  Süt sağımı 

tekstil ürünü dezenfektanları için kirlilik koşulları meme ucu dezenfektanları ile 

aynıdır. Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik ilgili EN testlerinde bulunabilir ve 

Ek 4'te belirtilmiştir.  

Tekstil dezenfeksiyonu için, kullanım talimatlarına göre bir test sıcaklığı olmalıdır.  

Tekstil ürünü, ılık su dolu bir kovaya daldırıldığında, dezenfeksiyon işlemi sırasında 

su sıcaklığının düşeceği dikkate alınmalıdır.  Bu, test koşullarına yansıtılmalıdır.  

5.4.3.8.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.9 Veterinerlikte kullanım için gübre, altlık ve diğer substratların 

dezenfeksiyonu 

5.4.3.9.1 Giriş 

Gübre esas olarak, üreme tekniğine göre (kısmi çıta veya tam çıta) az çok büyük 

miktarda altlık samanlarıyla da karışabilen idrar ve dışkıdan (organik maddeler ve 

bağırsak bakterileri) oluşur.  

Gübre, bulaşıcı hastalıkları yayma potansiyeline sahiptir ve biyosidal ürünler, bazı 

enfeksiyon etkenlerini yok etmek ve ayrıca kötü kokulardan sorumlu mikrobiyal 

maddeleri kontrol etmek için kullanılır.  
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Altlıklar genellikle hayvan barınaklarında (kümes hayvanları, domuz ahırları vb.) ve 

ayrıca özel kullanımdaki evcil hayvanlar için kullanılır.  İdrar ve dışkıyı emerler.  

Biyosidal ürünler temel olarak kötü kokuları gidermek ve nötralize etmek için 

kullanılır.  

5.4.3.9.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Gübre ve altlık dezenfeksiyonu için kullanılan dezenfekte biyosidal ürünlerin etkililik 

testi için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1), 

 ve simüle edilmiş kullanım testi veya saha testi 

hepsi amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, kirlilik, 

farklı yüzeyler, temas süresi, uygulama şekli, pH, vb.).  

Simüle edilmiş kullanım testinin bir örneği, otoklavlanmış gübre veya hayvan 

barınağında toplanan ve laboratuvarda hedef organizmaların aşılanmasıyla test 

edilen altlık olabilir.  Dezenfektan eklenmemiş bir kontrol dahil edilmelidir.  Test 

tasarımı, test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve onaylanmalıdır. 

Kötü koku kontrolü beyanı olan ürünler olması durumunda, bu Kılavuzun 5.4.0.5.4 

kısmında belirtilen aynı gereksinimler gereklidir.    

Test organizmaları 

Genel olarak hedef organizmalar, EN 14885'te belirtildiği gibi veterinerlik alanını 

temsil etmelidir.  

Endüstrideki belirli kullanımlar için, güvenilir gerekçelendirme sağlandığında bir 

istisna yapılabilir.  Bu, durum bazında değerlendirilecektir.  

Bazı kullanım türlerinin özgüllüğünü hesaba katarak, ek hedef organizmaları 

(örneğin Brachyspira hyodysenteriae  domuz dizanteri maddesi), özel büyüme 

koşullarını vb. test etmek gerekçelendirilebilir.  
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Kötü koku kontrolü durumunda, koku açığa çıkaran mikroorganizmalar üzerinde 

testler yapılmalıdır.  Bakterilerin, mantarların vb. kullanım amacıyla ilgili olma 

gerekçeleri sağlanmalıdır.  Bu laboratuvar testleri ile birlikte koku testi de 

yapılabilir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Kantitatif süspansiyon testleri, yüksek düzeyde kirlilik koşulları ve 10 °C veya daha 

düşük bir sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir.  

Test sıcaklığı, etiket üzerindeki kullanım talimatlarına ve kullanıma uygun olmalıdır 

(ahırlar, özel evler, vb.).  

Saha ve simüle edilmiş kullanım testi, ürünün dozuna, koşullarına ve uygulama 

şekline göre yapılmalıdır.  Örneğin, ürün gübrenin üzerine uygulanıyorsa, ürünün 

organik madde ile karıştırılması gerekmez, bunun üzerine konulması gerekir 

(uygulamadaki ile aynı koşullarda difüzyonu taklit etmek ve etkililiği değerlendirmek 

için).  

Altlık olması durumunda, yenileme sıklığı ile ilgili bazı tavsiyelerle kalıcılık beyan 

ediliyorsa, yeterli simülasyon testleri (teste organik maddelerin uygun katkısıyla) 

yapılmalıdır.  

Bu gereksinimlerden sapmalar, ruhsatlandırma başvurusunda gerekçelendirilmelidir 

ve durum bazında değerlendirilecektir.  

5.4.3.9.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve saha (simüle edilmiş kullanım) testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT3 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.   
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CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.3.10 PT3'te diğer kullanımlar 

PT3 ürünlerinin çeşitli kullanımları yukarıdaki bölümlerde belirtilmiştir ve bu 

kullanımlar için veri gereksinimleri ve kabul kriterleri açıklanmıştır.  Açıklanan 

kullanımlardan birine uymayan diğer kullanımlara sahip ürünler için, etkililiği uygun 

bir şekilde göstermek başvuru sahibine kalmıştır.  

Genel olarak, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih 

edilir.  Mümkün olduğunda, açıklanan kullanımlar için gerekli standart testler 

yapılmalıdır (örneğin, EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 veterinerlik alanı testleri).  

Testlerin ürün için uygun olmadığı durumlarda diğer testler kullanılabilir.  Bu 

durumda, kullanılan testlerin uygunluğuna dair bir gerekçe sunulmalıdır.  Test 

tasarımı, test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve onaylanmalıdır. Değerlendirme, 

CA'lar tarafından durum bazında yapılacaktır. 

Yeni yöntemler mevcut olduğunda kılavuz güncellenecektir. 

5.4.4 PT4 Besin ve yem alanı dezenfektanları 

5.4.4.1 Giriş 

Ürün tipi 4, insanlar ve hayvanlar için besin veya yem (içme suyu dahil) üretimi, 

taşınması, depolanması veya tüketimi ile ilgili ekipmanların, kapların, tüketim 

eşyalarının, yüzeylerin veya boru tesisatının dezenfeksiyonu için kullanılan biyosidal 

ürünleri içerir.  

Besin veya yem alanına uygulanan bazı dezenfektanlar biyosidal ürün veya besin 

veya yem için koruyucu olabilir. İncelenen ürün, gıda hijyeni Yönetmeliği (EC) 

852/2004, 853/2004 ve 854/2004 kapsamındaysa, BPR dışında tutulur. 852/2004 

sayılı Yönetmelik, gıda maddelerinin hijyeni hakkındadır; 853/2004 sayılı 

Yönetmelik, hayvan menşeli gıdalar için özel hijyen kurallarını ortaya koymaktadır; 

854/2004 sayılı Yönetmelik, insan tüketimine yönelik hayvan menşeli ürünler 

üzerinde resmi kontrollerin organizasyonu için belirli kuralları ortaya koymaktadır. 
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Aşağıdaki bölümlerde, en yaygın kullanımlar için gereksinimler ve kabul kriterleri 

belirtilmiştir.  Özel olarak belirtilmeyen diğer kullanımlar ve beyanlar için 

gereksinimler, CA'lar tarafından durum bazında belirlenecektir.  

5.4.4.2 Besin ve yem alanındaki sert yüzeylerin dezenfeksiyonu PT4  

5.4.4.2.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, gıda endüstrisi, restoran veya evlerdeki mutfaklar, gıdaların 

işlendiği kasap ve marketler gibi dükkanlar vb. alanlarda sert yüzeyleri dezenfekte 

etmek için kullanılabilir. Bu yüzeyler; masalar, zeminler, duvarlar, makinelerin dış 

kısımları, ekipman, su rezervuarları veya hayvan barınağındaki yem vb. olabilir. 

Ürünler genellikle yüzeye silinir, püskürtülür, köpüklenir, düşük ila yüksek basınçla 

vb. uygulanır ve belirli bir temas süresinden sonra yıkanabilir veya silinebilir.  

Sert yüzey dezenfektanlarının bazı özel kullanımları için test gereksinimleri, örneğin 

CIP, ekipman ve bulaşık yıkama dezenfektanları vb. gibi ayrı bölümlerde 

tartışılmaktadır.  

5.4.4.2.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Sert yüzeylerde kullanılan besin ve yem alanı biyosidal ürünlerinin etkililik testi için, 

bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Sert yüzey dezenfektanları için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

• ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki testler, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  Henüz 

doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Sert yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.  

Mekanik etkili testler, uygunsa tıbbi alandan alınabilir.  Ek 2 ve 4, önerilen test 

yöntemlerinin bir listesini verir.  

Yüzey dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  
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• EN 14885: hangi EN Kademe 2/adım 1 ve adım 2 testlerinin farklı kullanımlar 

için kullanılacağına dair genel bir bakış sunar; 

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen organizmalar için 

mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa aşağıdaki belgeler önerilir:  

• Kimyasalların testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde kullanılan 

mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif yöntem 

(bunlar, Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir). 

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde özellikle tavsiye 

edilir.  

Biyofilme karşı etkililik beyan edildiğinde, Kademe 2, adım 1 testinin yanında simüle 

edilmiş kullanım testi veya saha testi sağlanmalıdır.  Test yöntemleri için bu 

Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    

Bir ürün, duvar, zemin ve tavan yüzeylerinin yanı sıra işleme tabi tutulan odadaki 

mevcut mobilya ve ekipmanın dış yüzeylerini dezenfekte etmek amacıyla bir 

aerosol, duman, buhar veya gazın havadan difüzyonu ile uygulanabilir.  Bu ürünler 

için test yöntemleri bu Kılavuzun 5.4.2.5 kısmında açıklanmıştır.  Bu testler, besin 

ve yem alanlarında kullanım koşullarına (kirlilik, vb. bu Kılavuzun 5.4.3.2.2 kısmına 

bakınız) uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  

Dezenfektan havlular/mendiller 

Dezenfektan mendiller için, Kademe 2, adım 1 testleri tercihen mendillerden 

ekstrakte edilen sıvı ile yapılmalıdır veya ekstrakte edilmesi zorsa sıvıyı mendillere 

eklenmeden önce olduğu gibi bakınız. Kademe 2, adım 2 testleri, mekanik etkili 

testler olmalıdır.  Bu testler bakteri ve mayalar için mevcuttur.    Diğer 

organizmaları test etmek için, yüzey testleri, mendillerden ekstrakte edilen sıvıyla 

(ilk sıvı değil), santimetrekare başına uygulanan hacim gerekçesi sunularak 

yapılabilir.  Ek olarak, mendil kuruduktan sonra mendilin hala dezenfekte edeceğini 

veya mendilin beyana göre dezenfekte etmek için yeterince uzun süre ıslak kaldığını 

gösteren bir test gerçekleştirilmelidir.   
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Ek olarak, kullanım talimatları bu sorunları ele alabilir, örneğin etiket üzerinde 

sadece ıslak mendillerin etkili olduğunu belirterek, her havlunun dezenfekte 

edebileceği yüzey alanını tanımlayabilir (örn. 0.5 m2) veya yeniden kapatılabilir 

ambalajlar için son kullanma tarihlerini verebilir.  

Test organizmaları 

Besin ve yem sert yüzeyli biyosidal ürünler, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Endüstrideki belirli kullanımlar için, güvenilir gerekçelendirme sağlandığında bir 

istisna yapılabilir.  Bu, durum bazında değerlendirilecektir.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  Bakteriler ve mayaların yanındaki ilgili test 

organizmaları grupları mantarlar (mantar sporları), virüsler, bakteriyofajlar ve 

bakteri sporları olabilir.  Bakteriyofajlar esas olarak süt ürünleri endüstrisinde 

önemlidir.  

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  gıda alanı dezenfektanları için Salmonella Thyphimurium, 

Salmonella spp., Listeria spp. ve Campylobacter jejuni , ilgili hedef organizmalardır. 

Bakterilere karşı genel etkililik beyan eden ürünler için standart test bakterileri test 

edilmelidir.  Standart test bakterilerine göre daha duyarlı oldukları için bu ürünler 

için Salmonella spp., Listeria spp. ve Campylobacter jejuni 'ye karşı etkililik 

varsayılır. 

Gıda alanı için EN standartları yalnızca bakteriyofajlar üzerinde bir test içerir, diğer 

virüsler üzerinde bir test içermez.  Genel bir virüs beyanını göstermek için, 

değiştirilmiş bir EN Kademe 2, adım 1 testi (gıda alanı kirliliği ile tıbbi alan testi), 

test organizması olarak Adenovirus ve Murine Norovirus ile Murine Norovirus ile bir 

Kademe 2, adım 2 testi ile sağlanabilir (ya değiştirilmiş EN tıbbi testi ya da DVG 

testi ya da mümkün olan en kısa sürede bir EN gıda alanı testi). 

Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir.  
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Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Temiz veya kirli koşullar için kirlenmiş testler, test gereksinimlerine göre 

yapılmalıdır.  Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket talimatları 

dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde yeterli olacaktır.  Bu 

etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  Belirli endüstrilerde 

kullanım için kirli koşullar için farklı kirlilik türleri kullanılması gerektiğini 

unutmayınız.  

Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN testlerinde veya EN 14885'te 

(Sürüm 2014 veya sonrası) bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  

Bir ürünün birden fazla kullanım alanında (örn. süt endüstrisi ve et endüstrisi) 

kullanılması amaçlanıyorsa, en zorlu test organizması tanımlandıktan sonra ilgili 

kirlilik türlerinin bu organizma ile test edilmesi gerekçelendirilir. Bu yalnızca 

organizma grubu başına geçerlidir (örn. bakteriler). 

Test sıcaklığı, etiketteki kullanım talimatlarına göre olmalıdır.  Besin ve yem alanı 

dezenfektanları genellikle oda sıcaklığında (test sıcaklığı 20 ºC) kullanılır, ancak bazı 

kullanımlar ve beyanlar için (örneğin soğuk hava depolarındaki yüzeyler) 4 ºC veya 

10 ºC'lik düşük sıcaklıklar önemlidir  

ve test edilmelidir. 

5.4.4.2.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT4 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  
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5.4.4.3 PT4'te iç yüzeylerin dezenfeksiyonu 

5.4.4.3.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, gıda veya yemle (sıvılar dahil) temas eden boruların, tankların, 

dolgu maddelerinin, karıştırıcıların ve diğer makinelerin iç yüzeylerini dezenfekte 

etmek için kullanılabilir.  Bu, gıda ve yem endüstrisini, çiftliklerdeki sağım 

ekipmanlarını, gıdanın işlendiği restoranlarda veya dükkanlardaki büyük ekipmanları 

vb. içerir. Su ile temas eden iç yüzeyler aşağıdaki bölümlerde tartışılmıştır.  

Bu yüzeyler, borular, tanklar, makineler vb. içindeki biyosidal ürünün dezenfektan 

(Yerinde Temizlik, CIP) ile doldurulup sirküle edilmesiyle dezenfekte edilir.  Ayrıca 

ekipmanların iç yüzeylerinin sirkülasyonsuz olarak doldurularak (CIP kullanılmadan) 

dezenfeksiyonu bu bölüme dahildir.  

5.4.4.3.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

CIP kullanılarak iç yüzeylerde kullanılan besin ve yem alanı biyosidal ürünlerinin 

etkililik testi için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

 kantitatif süspansiyon testleri (Kademe 2, adım 1), amaçlanan kullanımına uygun 

pratik koşulları (sıcaklık, kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.) simüle eder.  

İç yüzeylerde kullanılan besin ve yem alanı biyosidal ürünlerinin sirkülasyonsuz 

olarak doldurularak etkililik testi için normalde bu dezenfektanlar için aşağıdaki 

testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testleri (Kademe 2, adım 1); 

• ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her ikisi de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki testler, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  Henüz 

doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

İç yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.  

Ek 2 ve 4, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  
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CIP kullanılarak iç yüzey dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  

• EN 14885 hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testlerinin farklı kullanımlar 

için kullanılacağına dair genel bir bakış sunar; 

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen organizmalar için 

mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa aşağıdaki belgeler önerilir:  

• Kimyasalların testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde kullanılan 

mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif yöntem 

(bunlar, Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir). 

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  

Biyofilme karşı etkililik beyan edildiğinde, Kademe 2, adım 1 testinin yanında simüle 

edilmiş kullanım testi veya saha testi sağlanmalıdır.  Test yöntemleri için bu 

Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    

Dezenfeksiyon, buharlaştırılmış biyosidal ürün ile yapıldığında, simüle edilmiş bir 

kullanım testi veya bir saha testi sağlanmalıdır. Test yöntemleri için bu Kılavuzun 

5.4.2.5 kısmına bakınız.    

Test organizmaları 

Besin ve yem sert yüzeyli biyosidal ürünler, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Endüstrideki belirli kullanımlar için, güvenilir gerekçelendirme sağlandığında bir 

istisna yapılabilir.  Bu, durum bazında değerlendirilecektir.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  Bakteriler ve mayaların yanındaki ilgili 

organizma grupları mantar sporları, virüsler, fajlar ve bakteri sporları olabilir.  

Fajlar, süt endüstrisinde esas olarak önemlidir. 
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Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Gıda alanı dezenfektanları için  Salmonella spp., Listeria 

spp. ve Campylobacter jejuni , ilgili hedef organizmalardır.  Bakterilere karşı genel 

etkililik beyan eden ürünler için standart test bakterileri test edilmelidir.  Standart 

test bakterilerine göre daha duyarlı oldukları için bu ürünler için Salmonella spp., 

Listeria spp. ve Campylobacter jejuni 'ye karşı etkililik varsayılır. 

Gıda alanı için EN standartları yalnızca bakteriyofajlar üzerinde bir test içerir, diğer 

virüsler üzerinde bir test içermez.  Genel bir virüs beyanını göstermek için, 

değiştirilmiş bir EN Kademe 2, adım 1 testi (gıda alanı kirliliği ile tıbbi alan testi), 

test organizması olarak Adenovirus ve Murine Norovirus ve bir DVG Kademe 2, 

adım 2 testi ile sağlanabilir.  

CIP yüksek sıcaklıklarda yapıldığında, bu sıcaklıklar için ilgili test organizmaları, bu 

Kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmında açıklandığı şekilde kullanılmalıdır.  

Yüksek sıcaklıklar için de test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir. 

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Temiz veya kirli koşullar için kirlenmiş testler, test gereksinimlerine göre 

yapılmalıdır.  Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket talimatları 

dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde yeterli olacaktır.  

Bu etikette belirtilmiyorsa, test kirli koşullarda yapılmalıdır. Belirli endüstrilerde 

kullanım için kirli koşullar için farklı kirlilik türleri kullanılması gerektiğini 

unutmayınız.  

Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN testlerinde veya EN 14885'te 

(Sürüm 2014 veya sonrası) bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  
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Test sıcaklığı, etiketteki kullanım talimatlarına göre olmalıdır.  Besin ve yem alanı 

dezenfektanları genellikle oda sıcaklığında (test sıcaklığı 20 ºC) kullanılır, ancak bazı 

kullanımlar ve beyanlar için diğer sıcaklıklar geçerlidir.  Örneğin, soğuk makinedeki 

yüzeyler için, 4 ºC veya 10 ºC'lik düşük sıcaklıklar önemlidir ve test edilmelidir. CIP 

dezenfeksiyonu genellikle 40 ila 80 ºC arasındaki yüksek sıcaklıklarda yapılır.  

Amaçlanan kullanım bu olduğunda, test sıcaklığı kullanıma uygun olmalı ve ilgili test 

organizmaları kullanılmalıdır (bu Kılavuzun 5.4.4.3.2 kısmına bakınız).    

5.4.4.3.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve mevcut olduğunda simüle edilmiş kullanım veya 

saha testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını 

kullanarak) ve testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak 

değerlendirilecektir.  

Standart testlerde geçiş kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT4 ürünleri 

için gerekli log10 indirgemeler testleri Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

5.4.4.4 Islatma ile ekipman dezenfeksiyonu 

5.4.4.4.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, bulaşıkları, ekipmanları, kasaları, kutuları vb. ıslatarak dezenfekte 

etmek için kullanılabilir. Bu, bulaşık yıkama dezenfektanlarını içerebilir, ancak 

normal bulaşık yıkama deterjanları temizlik ürünleridir ve BPR'ye dahil değildir.  

Çamaşır makinelerinde ekipman dezenfeksiyonu bir sonraki bölümde ele 

alınmaktadır.  

Bu, gıda endüstrisi, restoranlar veya evlerdeki mutfaklar, gıdaların veya yemlerin 

işlendiği kasaplar ve marketler gibi dükkanlar vb. alanlarda kullanılabilir. 

5.4.4.4.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Ekipman ve bulaşık yıkama dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  
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Bu dezenfektanlar için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

• ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

her iki test de amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Kademe 3'teki testler, bu Kılavuzun 5.4.0.4.3 kısmına göre isteğe bağlıdır.  Henüz 

doğrulanmış test yöntemi mevcut değildir.  

Sert yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur.  

Ek 2 ve 4, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  

Ekipman ve bulaşık dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  

• EN 14885: hangi EN Kademe 2/adım 1 ve adım 2 testlerinin farklı kullanımlar 

için kullanılacağına dair genel bir bakış sunar, 

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen organizmalar için 

mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa aşağıdaki belgeler önerilir:  

• Kimyasalların testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde kullanılan 

mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif yöntem 

(bunlar, Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir). 

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir.  

Biyofilme karşı etkililik beyan edildiğinde, Kademe 2, adım 1 testinin yanında simüle 

edilmiş kullanım testi veya saha testi sağlanmalıdır.  Test yöntemleri için bu 

Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    

Test organizmaları 

Ekipman ve bulaşık yıkama dezenfektanları, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman 

sağlanmalıdır.  

Endüstriyel kullanımlarda belirli amaçlar için, güvenilir gerekçelendirme 

sağlandığında bir istisna yapılabilir.  Bu, durum bazında değerlendirilecektir.  
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Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  Bakteriler ve mayaların yanındaki ilgili test 

organizmaları grupları mantarlar (mantar sporları), virüsler, bakteriyofajlar ve 

bakteri sporları olabilir.  Bakteriyofajlar esas olarak süt ürünleri endüstrisinde 

önemlidir.  

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Bulaşık yıkama dezenfektanları için  Salmonella spp., 

Listeria spp. ve Campylobacter jejuni , ilgili hedef organizmalardır. Bakterilere karşı 

genel etkililik beyan eden ürünler için standart test bakterileri test edilmelidir.  

Standart test bakterilerine göre daha duyarlı oldukları için bu ürünler için 

Salmonella spp., Listeria spp. ve Campylobacter jejuni 'ye karşı etkililik varsayılır. 

Gıda alanı için EN standartları yalnızca bakteriyofajlar üzerinde bir test içerir, diğer 

virüsler üzerinde bir test içermez.  Genel bir virüs beyanını göstermek için, 

değiştirilmiş bir EN Kademe 2, adım 1 testi (gıda alanı kirliliği ile tıbbi alan testi), 

test organizması olarak Adenovirus ve Murine Norovirus ve bir DVG Kademe 2, 

adım 2 testi ile sağlanabilir.  

Ürünün yüksek sıcaklıklarda (>40ºC) kullanılması amaçlandığında, bu sıcaklıklar için 

ilgili test organizmaları, bu Kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmında açıklandığı gibi 

kullanılmalıdır.  

Yüksek sıcaklıklar için de referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir. 

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  Manuel bulaşık yıkama 

dezenfektanları için temas süresi kısa (saniye) olurken, endüstriyel ekipmanın bir 

çözelti içinde bekletilerek dezenfeksiyonu çok uzun olabilir (saatler).  

Genel olarak bulaşık yıkama dezenfektanları kirli koşullar altında test edilmelidir, 

çünkü bu ürünler çoğunlukla kombine temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır.   
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Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket talimatları dezenfeksiyondan önce 

temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde yeterli olacaktır.  Bu etikette 

belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  

Temiz veya kirli koşullar için kirlenmiş testler, test gereksinimlerine göre 

yapılmalıdır.  

Belirli endüstrilerde kullanım için kirli koşullar için farklı kirlilik türleri kullanılması 

gerektiğini unutmayınız.  Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN 

testlerinde veya EN 14885'te (Sürüm 2014 veya sonrası) bulunabilir ve Ek 4'te 

belirtilmiştir.  

Test sıcaklığı, etiketteki kullanım talimatlarına göre olmalıdır.  

Manuel kullanım için bulaşık yıkama dezenfektanları normalde 40ºC'de kullanılır ve 

bu nedenle testler bu sıcaklıkta yapılmalıdır.  Ürün daha düşük sıcaklıklarda 

kullanıldığında (örneğin sadece sıcak suyla normal bulaşık yıkamadan sonra 

durulama için) 20ºC'de testler yapılabilir.  Kullanım amacı ıslatma olduğunda, sıcak 

suyla başlayıp ardından temas süresi boyunca çözelti soğurken, bu da testlerde 

dikkate alınmalıdır.  

Dezenfeksiyon 40 ila 80 ºC sıcaklıklarda yapıldığında, test sıcaklığı kullanıma uygun 

olmalı ve ilgili test organizmaları kullanılmalıdır (bu Kılavuzun 5.4.4.4.2 kısmına 

bakınız).  

5.4.4.4.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve mevcut olduğunda simüle edilmiş kullanım veya 

saha testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını 

kullanarak) ve testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak 

değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT4 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler testleri Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  
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5.4.4.5 Bulaşık makinelerinde ve kasa yıkayıcılarında dezenfeksiyon 

5.4.4.5.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, endüstriyel veya bulaşık makinelerinde bulaşıkları, ekipmanları, 

kasaları, kutuları vb. dezenfekte etmek için kullanılabilir.  

Bu, gıda veya yem endüstrisi, restoranlar veya evlerdeki mutfaklar, gıdaların 

işlendiği kasaplar ve marketler gibi dükkanlar vb. alanlarda kullanılabilir.  

5.4.4.5.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Ekipman ve bulaşık yıkama dezenfektanlarının etkililik testi için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

Bu dezenfektanlar için normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

• ve kantitatif yüzey testi (Kademe 2, adım 2); 

• ve (bulaşık) çamaşır makinelerinde kullanılan dezenfektanlar için simüle 

edilmiş kullanım veya saha testi (Kademe 3);  

tüm testler amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, 

kirlilik, farklı yüzeyler, temas süresi, vb.).  

Sert yüzey dezenfektanlarının etkililiğini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. 

Ek 2 ve 4, önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir.  

Bulaşık makinelerinde yüzey dezenfeksiyonu için aşağıdaki belgeler önerilir:  

• EN 14885: farklı kullanımlar için hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 

testlerinin kullanılacağına dair genel bir bakış sağlar,  

Aşağıdaki test, simüle edilmiş kullanım veya saha testleri tasarlamak için yardımcı 

olabilir:  

• DIN SPEC 10534. 

Test organizmaları 

Ekipman ve bulaşık yıkama dezenfektanları, bakteri ve mayalara karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.   



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 183 

 

 

Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  

Belirli amaçlar için endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanım için, güvenilir 

gerekçelendirme sağlandığında bir istisna yapılabilir.  Bu, durum bazında 

değerlendirilecektir.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  Bakteriler ve mayaların yanındaki ilgili test 

organizmaları grupları mantarlar (mantar sporları), virüsler, bakteriyofajlar ve 

bakteri sporları olabilir.  Bakteriyofajlar esas olarak süt ürünleri endüstrisinde 

önemlidir.  

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Bulaşık yıkama dezenfektanları için  Salmonella spp., 

Listeria spp. ve Campylobacter jejuni , ilgili hedef organizmalardır. Bakterilere karşı 

genel etkililik beyan eden ürünler için standart test bakterileri test edilmelidir.  

Standart test bakterilerine göre daha duyarlı oldukları için bu ürünler için 

Salmonella spp., Listeria spp. ve Campylobacter jejuni 'ye karşı etkililik varsayılır. 

Gıda alanı için EN standartları yalnızca bakteriyofajlar üzerinde bir test içerir, diğer 

virüsler üzerinde bir test içermez.  Genel bir virüs beyanını göstermek için, 

değiştirilmiş bir EN Kademe 2, adım 1 testi (gıda alanı kirliliği ile tıbbi alan testi), 

test organizması olarak Adenovirus ve Murine Norovirus ve bir DVG Kademe 2, 

adım 2 testleri ile sağlanabilir.  

Ürünün yüksek sıcaklıklarda (>40ºC) kullanılması amaçlandığında, bu sıcaklıklar için 

ilgili test organizmaları, bu Kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmında açıklandığı gibi 

kullanılmalıdır.  

Yüksek sıcaklıklar için de referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir. 

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  (Bulaşık) çamaşır 

makinelerinde dezenfeksiyon siklusu için temas süresine bağlı olacaktır.   
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Kullanılan temas süresi için gerekçe verilmelidir.  

Genel olarak bulaşık yıkama dezenfektanları kirli koşullar altında test edilmelidir, 

çünkü bu ürünler çoğunlukla kombine temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır.  

Temiz koşullar altındaki testler, yalnızca etiket talimatları dezenfeksiyondan önce 

temizliğin gerekli olduğunu belirttiğinde veya bu (bulaşık) çamaşır makinesinin 

önceki bir siklusuna dahil edildiğinde yeterli olacaktır.  

Bu etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test yapılmalıdır.  

Temiz veya kirli koşullar için kirlenmiş testler, test gereksinimlerine göre 

yapılmalıdır.  

Belirli endüstrilerde kullanım için kirli koşullar için farklı kirlilik türleri kullanılması 

gerektiğini unutmayınız.  

Temiz ve kirli koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN testlerinde veya EN 14885'te 

(Sürüm 2014 veya sonrası) bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir.  

(Bulaşık) çamaşır makinelerine ilave edilmesi amaçlanan ürünler için aşağıdaki 

kullanım şartlarına ilişkin bilgiler verilmelidir:  

• dezenfekte etme işlemi (yani yıkama veya durulama) sırasında ürünün (veya en 

azından aktif maddenin) sudaki konsantrasyonu. Kullanılan su hacmi, yıkama ve 

durulama siklusu ile farklı yıkama programları arasında ve ayrıca (bulaşık) 

çamaşır makineleri arasında farklılık gösterebilir;  

• testteki su/bulaşık oranı, kullanım koşullarını yansıtması gereken önemli bir 

faktördür; 

• dezenfeksiyon işlemi sırasındaki sıcaklık (yıkama işleminde eklendiğinde yüksek, 

durulama işleminde düşük);  

• temas süresi (çeşitli yıkama programları ve çamaşır makineleri arasında farklılık 

gösterir).  
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Laboratuvar testleri bu koşullar altında yapılmalıdır.  Etkili dezenfeksiyon koşulları 

normalde sadece profesyonel bulaşık makinelerinde gerçekleştirilebilir. 

Örneğin, ev tipi makinelerde kesin koşullar karşılanamıyorsa, makul en kötü durum 

koşulları test edilmelidir.  

En kötü durum koşulları, örneğin:  

• en düşük sıcaklık;  

• en yüksek su hacmi (yani, ürünün maksimum düzeyde seyreltilmesi);  

• en kısa temas süresi;  

• maksimum bulaşık yükü (yani en küçük su/bulaşık oranı). 

Test sıcaklığı, etiketteki kullanım talimatlarına göre olmalıdır.  

Ürün daha düşük sıcaklıklarda kullanıldığında (örneğin sadece sıcak suyla normal 

bulaşık yıkamadan sonra durulama için) 20ºC'de testler yapılabilir.  Dezenfeksiyon 

40 ila 80 ºC sıcaklıklarda yapıldığında, test sıcaklığı kullanıma uygun olmalı ve ilgili 

test organizmaları kullanılmalıdır (bu Kılavuzun 5.4.4.5.2 kısmına bakınız).  

5.4.4.5.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım veya saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT4 ürünleri için 

gerekli log10 indirgemeler testleri Ek 4'te belirtilmiştir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

CA, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu durumlarda 

diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  
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5.4.4.6 İnsan içme suyu sistemlerinde iç yüzeylerin dezenfeksiyonu 

5.4.4.6.1 Giriş 

Biyosidal ürünler, insan içme suyu (ayrıca içme suyu olarak adlandırılır) 

sistemlerindeki yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılabilir.  Bu içme suyu 

şirketlerinde büyük su sistemleri, içme suyu şirketleri arasında taşıma boruları (yarı 

mamul ürün), ortak boru sistemi, toplu içme suyu sistemleri (hastaneler ve diğer 

sağlık tesisleri, oteller, ceza infaz kurumları, vb.) ve içme suyu için tanklar ve 

rezervuarlar (örneğin gemilerde) olabilir. 

Su sistemleri kapalı devrelerde dezenfekte edildikten sonra sistem temiz su ile 

yıkandığında, boru tesisatının dezenfeksiyonu olarak kabul edilir ve PT4'e dahil 

edilir.  Su sistemlerinde kullanımda iken dezenfeksiyon yapıldığında ve su da 

dezenfekte edildiğinde uygulama PT5'e dahil edilmiş sayılır.  

İçme suyu sistemleri, yeni veya iyileştirilmiş içme suyu boruları (örneğin yeni inşa 

edilmiş veya yenilenmiş evlerde) veya bir süredir kullanımda olan ve bu süre içinde 

kontamine olan sistemler olabilir.  

Sistemleri temizlemek ve dezenfekte etmek için temel ihtiyaç, sisteme yeni bir 

başlangıç yapmaktır.  Bu sistemleri işlemek için temizleme ve dezenfeksiyon 

programları birleştirilebilir.  

Bir süredir kullanımda olan sistemler biyofilm içerir ve kontrol edilecek organizmalar 

bu biyofilmde saklanabilir.  Örneğin Legionella, biyofilm içinde çoğalabilir.  

5.4.4.6.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

İçme suyu sistemlerinin iç yüzeylerinde kullanılan biyosidal ürünlerin etkililik testi 

için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  

İçme suyu borularının birlikte temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için normalde 

aşağıdaki test gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1). 

Legionella'ya karşı etkililik beyan edildiğinde, normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

• ve bir saha testi (Kademe 3).  
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hepsi amaçlanan kullanımına uygun pratik koşulları simüle eder (sıcaklık, kirlilik, 

temas süresi, vb.).  Simüle edilmiş kullanım testleri (Kademe 2, adım 2) için halka 

deneme doğrulamalı test protokolleri kullanılabilir olduğunda, bunlar saha 

denemesinin yerini alabilir.  

Biyofilmlere karşı etkililik beyan edildiğinde, normalde aşağıdaki testler gereklidir:  

• kantitatif süspansiyon testi (Kademe 2, adım 1); 

• simüle edilmiş kullanım testi veya saha testi. 

Laboratuvar testleri  

Gıda, endüstriyel, evsel ve kurumsal alan için EN Kademe 2, adım 1 testleri bu 

kullanımla ilgilidir.  Legionella'ya karşı etkililik EN 13623'te test edilebilir (Kademe 

2, adım 1).  

Biyofilm test yöntemleri için bu Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    Ek 2 ve 4, 

önerilen test yöntemlerinin bir listesini verir. 

Saha denemeleri  

Legionella'ya karşı etkililik beyan eden ürünler için, aşağıdaki gereksinimleri içeren 

saha denemeleri sağlanmalıdır:  

• test etmeden önce, kurulumun yüksek sayıda Legionella içerdiği (>100cfu/L) 

belirlenmelidir.  Sıfır zaman ölçümü yapılmalıdır.  Etkililik testini gerçekleştirmek 

için sistemler mikroorganizmalarla aşılanmamalıdır; 

• bir süredir kullanımda olan ve bu süre içinde enfekte olmuş bir sistemde saha 

denemesi yapılmalıdır; 

• Konum başına örnekleme noktalarının sayısı, kurulumdaki sarf yerlerinin sayısına 

bağlı olacaktır.  Aşağıdaki tablo kullanılmalıdır;  
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Tablo 7: Örnekleme noktalarının sayısı 

 

Sarf yeri sayısı (çıkışlar)  Örnekleme noktalarının 

sayısı 

10-100 4 

101 – 200 6 

201 – 400 8 

401 – 800 10 

801 – 1600 12 

> 1600 14 

 

* bir sarf yeri, içme suyu, ev suyu veya ılık suyun kullanıma hazır hale getirildiği 

noktadır.  

• Sistemin dezenfeksiyonundan ve ardından temiz su ile yıkanmasından sonra 

(dezenfektanın uzaklaştırılması) örnekler alınmalı ve sudaki bakteri (genel) ve 

Legionella miktarı belirlenmelidir.  Örnekler dezenfeksiyondan 48 saat ve 2 hafta 

sonra alınmalıdır;  

• İşlemden sonra, örnekleme noktalarının hiçbirinden gelen su 100'den fazla koloni 

oluşturan birim/litre Legionella içermemelidir.  

Test organizmaları 

İçme suyu dezenfeksiyonu için biyosidal ürünler, en azından bakterilere karşı 

yeterince etkili olmalıdır. Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları, geçerli 

standart test yöntemlerinde belirtilmiştir. Bu organizmalarla etkililik testleri her 

zaman sağlanmalıdır.  

Legionella'ya karşı etkililik beyan eden ürünler için, Legionella spp. ile bir test de 

yapılmalıdır. 

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  
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Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Laboratuvar Kademe 2, adım 1 testleri, test gereksinimlerine uygun olarak temiz 

koşullar için kirlilikle birlikte yapılmalıdır. Temiz koşullar için gerekli kirlilik, ilgili EN 

testlerinde bulunabilir ve Ek 4'te belirtilmiştir. 

Simüle edilmiş kullanım testleri ilgili kirlilik ile yapılmalıdır. 

5.4.4.6.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar veya mevcut olduğunda saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak 

değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  Bu ürünler için 

laboratuvar testlerinde gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. Saha 

denemesi, litre başına 100'den fazla koloni oluşturan Legionella birimi 

içermemelidir. 

5.4.4.7 Veteriner su sistemlerinde iç yüzeylerin dezenfeksiyonu 

5.4.4.7.1 Giriş 

Biyosidal ürünler çiftliklerde veteriner su sistemlerinde, biyo-endüstri vb. 

yüzeylerin dezenfekte edilmesinde kullanılabilir.  Hayvanların su içmesini, yem 

hazırlamasını ve alanı temizlemesini sağlayan su sistemleridir.  İnsan içme suyu 

için de uygun olan su sistemleri bu bölüme dahil edilmemiştir (bu Kılavuzun önceki 

kısmına bakınız).  

Su sistemleri kapalı devrelerde dezenfekte edildikten sonra sistem temiz su ile 

yıkandığında, boru tesisatının dezenfeksiyonu olarak kabul edilir ve PT4'e dahil 

edilir.  Su sistemlerinde kullanımda iken dezenfeksiyon yapıldığında ve su da 

dezenfekte edildiğinde uygulama PT5'e dahil edilmiş sayılır.  
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Bu sistemlerin suyu içme suyu şirketleri tarafından sağlanabilir, ancak aynı 

zamanda yerinde pompalanan kuyu, zemin veya hendek suyunu veya başka bir 

suyu da içerebilir.  Hayvancılıkta su sistemleri, hayvanlara gıda katkı maddeleri 

veya antibiyotik sağlamak için kullanılabilir.  Bu nedenle, bu veterinerlik su 

sistemleri, insan içme suyu sistemlerine göre daha kirli olabilir.  

5.4.4.7.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Veteriner içme suyu borularının kombine temizliği ve dezenfekte edilmesi için, bu 

Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklandığı gibi (örn. su depoları, hayvanlar için içme 

suyu olarak kullanılan hayvan barınaklarındaki su vb. ve ahırlarda temizlik, yem 

hazırlama vb. diğer kullanımlar için), etkililik kademeli bir yaklaşımla 

gösterilmelidir. Bu Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testini içerir.  

Veteriner içme suyu borularının dezenfekte edilmesi için aşağıdaki belgeler 

önerilir:  

 EN 14885, hangi EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 testlerinin farklı kullanımlar 

için kullanılacağına, gıda alanına yönelik testlerin (bakterisit) bu kullanımla 

ilgili olduğuna dair genel bir bakış sunar;  

CEN standartları ilgili değilse veya kullanım için veya beyan edilen 

organizmalar için mevcut değilse, uygulamayı uygun şekilde yansıtıyorsa 

aşağıdaki belgeler önerilir:  

 Kimyasalların testi için OECD kılavuzu: Sert gözeneksiz yüzeylerde kullanılan 

mikro biyosidal ürünlerin aktivitesini değerlendirmek için kantitatif yöntem 

(bunlar, Kademe 2, adım 2 testleri olarak kabul edilecek yüzey testleridir). 

Belirtilen testlerin kullanılması, ilgili ve uygun oldukları yerlerde şiddetle tavsiye 

edilir. 

Biyofilmlere karşı etkililik beyan edildiğinde, bir Kademe 2, adım 1 testi ile birlikte 

bir simüle edilmiş kullanım testi veya saha testi yapılmalıdır.  Test yöntemleri için 

bu Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.    
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Test organizmaları 

İçme suyu dezenfeksiyonu için biyosidal ürünler, en azından bakterilere karşı 

yeterince etkili olmalıdır. Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları, geçerli 

standart test yöntemlerinde belirtilmiştir. Bu organizmalarla etkililik testleri her 

zaman sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı aktivite 

beyan edildiğinde sunulması gerekir.  

Test koşulları 

Testlerin etikette belirtilenle aynı temas süresi kullanılarak yapılması önemlidir. 

Beyan edilen temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  

Laboratuvar testleri, gıda alanı için test gereksinimlerine uygun olarak temiz veya 

kirli koşullar için kirlilik ile yapılmalıdır.  Temiz koşullarda yapılan testler, yalnızca 

etiket talimatları su sistemlerinin dezenfeksiyondan önce temizlenmesi gerektiğini 

belirttiğinde yeterli olacaktır. Bu etikette belirtilmemişse kirli koşullarda test 

yapılmalıdır.  

5.4.4.7.3 Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar veya mevcut olduğunda simüle edilmiş kullanım veya 

saha testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını 

kullanarak) ve testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak 

değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  Bu ürünler için 

laboratuvar testlerinde gerekli log10 indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

5.4.4.8 PT4'te diğer kullanımlar 

PT4 ürünlerinin çeşitli kullanımları yukarıdaki bölümlerde belirtilmiştir ve bu 

kullanımlar için veri gereksinimleri ve kabul kriterleri açıklanmıştır.  Açıklanan 

kullanımlardan birine uymayan diğer kullanımlara sahip ürünler için, etkililiği uygun 

bir şekilde göstermek başvuru sahibine kalmıştır.  
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Genel olarak, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih 

edilir.  Mümkün olduğunda, açıklanan kullanımlar için gerekli standart testler 

yapılmalıdır (örneğin, EN Kademe 2, adım 1 ve adım 2 gıda alanı testleri).  Testlerin 

ürün için uygun olmadığı durumlarda diğer testler kullanılabilir.  Bu durumda, 

kullanılan testlerin uygunluğuna dair bir gerekçe sunulmalıdır.   

Test tasarımı, test yapılmadan önce CA ile tartışılmalı ve onaylanmalıdır. 

Değerlendirme, CA'lar tarafından durum bazında yapılacaktır. 

Yeni yöntemler mevcut olduğunda kılavuz güncellenecektir. 

5.4.5 PT5 İçme suyu dezenfektanları 

5.4.5.1 Giriş 

Ürün tipi 5, hem insanlar hem de hayvanlar için içme suyunun dezenfeksiyonunda 

kullanılan biyosidal ürünleri içerir.  İçme suyu tanımı, insan tüketimi için amaçlanan 

suyun kalitesi hakkındaki 3 Kasım 1998 tarihli 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi'nin 

2. Maddesine uygundur.  Bu Kılavuzda (ve bölümde) insanlar için içme suyu terimi 

sadece doğrudan insanlar tarafından tüketilecek su için değil, aynı zamanda sıhhi 

tesisat sisteminden çıkan suyun duş, yemek pişirme vb. diğer kullanımlar için de 

kullanılmaktadır.  

Su sisteminde kullanımda iken dezenfeksiyon yapıldığında ve suyun kendisi de 

dezenfekte edildiğinde bu PT5'e dahildir.  Su sistemleri kapalı devrelerde 

dezenfekte edildiğinde ve ardından sistem temiz suyla yıkandığında, bu sadece 

boruların dezenfeksiyonudur ve PT4'e dahildir.  

Dezenfektan ürünler içme suyuna aralıklı olarak şok dozlama veya sürekli dozlama 

ile eklenebilir.  Bu tür dezenfeksiyonun amacı, su kaynaklı hastalıkların içme suyu 

yoluyla bulaşmasını önlemek için suyu dezenfekte etmektir.  Su yoluyla bulaşan 

patojenler, bakteriler, virüsler, mayalar, mantar sporları veya protozoan parazitler 

olabilir.  Dezenfeksiyon, içme suyu işlemesinin yalnızca bir yönüdür.  İçme suyu 

dezenfektanlarının uygulanmasına, herhangi bir toksik dezenfektan yan ürünü de 

kontrol etme sorumluluğu eşlik eder.  İşlem maddeleri sadece belirli hijyenik veya 

teknik nedenlerle eklenmelidir ve uygulamayı, yalnızca etkililiklerini optimize eden 

koşullar altında hedeflenen etkiye ulaşmak için kesinlikle gerekli olan minimum 

hacimlerle (minimizasyon ilkesi) sınırlamalıdır. 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 193 

 

 

PT5 içindeki dezenfeksiyon altı uygulama grubuna ayrılabilir:  

1. İçme suyu tedarikçilerinde ve bunların su dağıtım sistemlerinde dezenfeksiyon  

2. Bireysel tedarik için ham suyun dezenfeksiyonu (1-2 tesis) 

3. Toplu içme suyu sistemlerinde dezenfeksiyon 

4. Rezervuarlarda su dezenfeksiyonu 

5. Küçük ölçekli kullanım için belirsiz kalitedeki suyun dezenfeksiyonu (5 

L/kişi/güne kadar) 

6. Hayvanlar için su dezenfeksiyonu 

Aşağıdaki bölümlerde, her grubun ayrıntılı bir açıklaması ile en yaygın kullanımlar 

için gereksinimler ve kabul kriterleri belirtilmiştir.  Özel olarak belirtilmeyen diğer 

kullanımlar ve beyanlar için gereksinimler, CA'lar tarafından durum bazında 

belirlenecektir.  

5.4.5.2 İçme suyu tedarikçilerinde ve bunların su dağıtım sistemlerinde 

dezenfeksiyon  

5.4.5.2.1 Giriş 

Bu, içme suyu tedarikçilerinin su tesislerinde içme suyu işlemesi sırasında, içme 

suyu tedarikçileri arasında taşıma sırasında ve ortak boru sistemine dağıtımdan 

(bir kısmına) önce (bu kılavuzda birincil dezenfeksiyon olarak anılacaktır) suyun 

dezenfeksiyonudur.   Bu grup ayrıca, sistem genelinde yeterli bir dezenfektan 

kalıntısının muhafaza edilmesini sağlamak için içme suyu tedarikçileri tarafından 

halihazırda genel dağıtım ağında bulunan önceden işlenmiş suya eklenen ürünleri 

de içerir (bu kılavuzda ikincil dezenfeksiyon olarak anılacaktır). 

Suyun fiziksel olarak işlenmesinin ardından, birincil dezenfeksiyon, suyla taşınan 

patojenik mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için kullanılan ana 

dezenfeksiyon yöntemini tanımlar.  Birincil dezenfeksiyon, uygunluk noktasına, 

yani İçme Suyu Direktifi'nde belirtildiği gibi tüketicinin musluğuna kaliteli içme 

suyunu tedarik etmek için dağıtım sistemi içinde kalan dezenfektan seviyesini 

korumak için genellikle aşağı akışlı ikincil dezenfeksiyonla desteklenir.  
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5.4.5.2.1 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

İçme suyu tedarikçileri tarafından ve su dağıtım sistemlerinde kullanılan içme suyu 

dezenfektanlarının ürün ruhsatı için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan 

kademeli yaklaşım tercih edilir.    

Bir süspansiyon testinin yanında simüle edilmiş bir kullanım testi yapılmalıdır.  

Süspansiyon testleri için EN Kademe 2, adım 1 testleri tercih edilir.  Hedef 

organizmaların çoğu için içme suyu dezenfeksiyonu için spesifik EN testleri 

olmadığından, testler kirlilik, sıcaklık aralığı ve temas süresi açısından kullanım 

koşullarını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir.  Gıda ve endüstriyel alandan alınan 

EN testleri (bkz. EN 14885) değiştirilebilir (sonraki sayfadaki "Test koşulları"na 

bakınız).  Virüsidal aktivite için EN 14476 değiştirilebilir.  

Birincil dezenfeksiyon için simüle edilmiş kullanım testi için, "İçme suyu 

dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tayini" test yönteminde ayrıntılı bir uygun 

test yöntemi verilmiştir (bkz. Ek 2 Tablo 29).  Test, uyarlanmış bir test teçhizatı 

üzerinde gerçekleştirilir.  Dezenfektan ve test organizmaları arasındaki reaksiyonu 

durdurmak için bir dezenfektan nötrleştirici veya filtre sistemi gereklidir.  Şu anda 

simüle edilmiş kullanım testi, yalnızca testin geliştirildiği Almanya'daki test 

laboratuvarında gerçekleştirilebilir, çünkü orada yalnızca gerekli test kurulumu 

mevcuttur.  

Alternatif yöntemler, bilimsel olarak gerekçelendirilmeleri ve CA tarafından duruma 

göre değerlendirilmeleri koşuluyla dikkate alınacaktır ve kabul edilebilir.  Lütfen 

izleme verilerinin yalnızca tamamlayıcı veri olarak kabul edilebileceğini unutmayınız, 

çünkü bu veriler dezenfeksiyonu değerlendirmek için log indirgemeyi hesaplama 

olanağı sunmaz.  

İkincil dezenfeksiyon için sıcaklık, kirlilik ve temas süresi açısından ilgili kullanım 

koşullarında simüle edilmiş bir kullanım testi gereklidir.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 
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Test organizmaları 

İçme suyu tedarikçilerinde ve su dağıtım sistemlerinde sahada kullanılan içme suyu 

dezenfektanları, bakteri ve virüslere karşı en azından yeterince etkili olmalıdır.  

Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  Diğer tüm organizma 

grupları (protozoa, vb.) için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı etkililik beyan 

edildiğinde sunulması gerekir.  Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları 

normalde geçerli standart test yöntemlerinde veya "İçme suyu dezenfektanlarının 

etkililiğinin kantitatif tayini" test yönteminde belirtilir.  İçme suyu tedarikçilerinde ve 

su dağıtım sistemlerinde sahada kullanılan içme suyu dezenfektanları için 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae ve 

Escherichia coli  test edilmelidir.  

Bir EN süspansiyon testinde, enterovirüslere ve nörovirüse karşı etkililik test 

edilmelidir.  Simüle edilmiş kullanım testinde bakteriyofajlar, "İçme suyu 

dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tayini" test yönteminde verildiği gibi insan 

virüsleri için bir gösterge olarak kullanılır.  

Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir.  

Test koşulları 

Etkililik testlerinin etikette belirtildiği gibi temas süresi ile yapılması ve ayrıca beyan 

edilen temas süresinin gerçekçi bir değer olması önemlidir.  

Süspansiyon testleri, dezenfektan uygulamasının türü dikkate alınarak ve özellikle 

testin en kötü durum koşullarını (sıcaklık, kirlenme, temas süresi, mineralizasyon, 

pH) yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak 

değiştirilebilir.  

Daha fazla ayrıntı Ek 4'ten alınabilir.  Süspansiyon testleri için maksimum temas 

süresi 30 dakikadır.  Simüle edilmiş kullanım testleri için 10 ve 25 dakikalık temas 

süresi uygulanmalıdır.    

Uygun kirlilikte laboratuvar testleri yapılmalıdır.  Birincil dezenfeksiyon için kirli 

suyun kullanılması beklenebilir, örn. yüzey suyu.  Bu nedenle bu kullanım için 

laboratuvar testleri kirli koşullarda yapılmalıdır.   



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 196 

 

 

İkincil dezenfeksiyon, temiz test koşulları ile simüle edilen temiz su üzerinde yapılır.  

Ek 4, PT5 için uygun kirliliği belirtir.  

Başvuru sahibi, yapılan seçimler için gerekçe belirtmelidir.  

Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri gerçekleştirilmişse 

(gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve testler için geçiş 

kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT5 ürünleri için 

süspansiyon testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

Simüle edilmiş kullanım testi için geçiş kriterleri testte belirtilmiştir (bkz. Ek 4).  

Aynı kriterler hem birincil hem de ikincil dezenfeksiyon için geçerlidir.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Simüle edilmiş kullanım testi geçtiyse ancak süspansiyon testi geçmediyse, başvuru 

sahibinin simüle edilmiş kullanım testinde kullanılan konsantrasyonun neden etkili 

doz olarak değerlendirilmesi gerektiğini gerekçelendirmesi gerekir.  

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir.  

5.4.5.3 Bireysel tedarik için ham suyun dezenfeksiyonu (1-2 tesis) 

5.4.5.3.1 Giriş 

Bunlar, özel su temini için kullanılması amaçlanan dezenfektanlardır (yani, bir su 

tedarikçisi tarafından sağlanmayan bir mülke sağlanan herhangi bir su kaynağı).  

Bu kaynakların çoğu bir ülkenin ücra, kırsal kesimlerinde bulunmaktadır ve kuyular, 

doğal kaynaklar ve su yolları dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan elde edilebilir.  

5.4.5.3.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Bireysel tedarik için içme suyunun ürün ruhsatı için, bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  
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Bir süspansiyon testinin yanında simüle edilmiş bir kullanım testi yapılmalıdır.  

Süspansiyon testleri için EN Kademe 2, adım 1 testleri tercih edilir.  Hedef 

organizmaların çoğu için içme suyu dezenfeksiyonu için spesifik EN testleri 

olmadığından, testler sıcaklık aralığı, kirlilik ve temas süresi açısından kullanım 

koşullarını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir.  Gıda ve endüstriyel alandan alınan 

EN testleri (bkz. EN 14885) değiştirilebilir (sonraki sayfadaki "Test koşulları"na 

bakınız).  Virüsidal aktivite için EN 14476 değiştirilebilir.  

Simüle edilmiş kullanım testi için, "İçme suyu dezenfektanlarının etkililiğinin 

kantitatif tayini" test yönteminde ayrıntılı bir uygun test yöntemi verilmiştir.  Test, 

uyarlanmış bir test teçhizatı üzerinde gerçekleştirilir.  Dezenfektan ve test 

organizmaları arasındaki reaksiyonu durdurmak için bir dezenfektan nötrleştirici 

veya filtre sistemi gereklidir.  Şu anda simüle edilmiş kullanım testi yalnızca 

Almanya'da gerçekleştirilebilir.  Alternatif yöntemler, bilimsel olarak 

gerekçelendirilmeleri ve CA tarafından duruma göre değerlendirilmeleri koşuluyla 

dikkate alınacaktır ve kabul edilebilir.  

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2 ve 4'e bakınız. 

Test organizmaları 

Bireysel tedarik için işlenmemiş suyun içme suyu dezenfektanları, bakteri ve 

virüslere karşı en azından yeterince etkili olmalıdır. Bu organizmalarla etkililik 

testleri her zaman sağlanmalıdır.  Diğer tüm organizma grupları (protozoa, vb.) 

için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı etkililik beyan edildiğinde sunulması 

gerekir.  

Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde veya "İçme suyu dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tayini" test 

yönteminde belirtilir.  Özel içme suyu tedarik sistemlerinde kullanılan içme suyu 

dezenfektanları için Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 

hirae ve Escherichia coli  test edilmelidir.  
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EN süspansiyon testlerinde enterovirüslere ve nörovirüse karşı etkililik test 

edilmelidir.  Simüle edilmiş kullanım testinde bakteriyofajlar, "İçme suyu 

dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tayini" test yönteminde verildiği gibi insan 

virüsleri için bir gösterge olarak kullanılır.  

Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir.  

Test koşulları 

Etkililik testlerinin etikette belirtildiği gibi temas süresi ile yapılması ve ayrıca beyan 

edilen temas süresinin gerçekçi bir değer olması önemlidir.  

Süspansiyon testleri, dezenfektan uygulamasının türü dikkate alınarak ve özellikle 

testin en kötü durum koşullarını (sıcaklık, kirlilik, temas süresi, mineralizasyon, pH) 

yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak 

değiştirilebilir.  Daha fazla ayrıntı Ek 4'ten alınabilir.  Süspansiyon testleri için 

maksimum temas süresi 30 dakikadır.  Simüle edilmiş kullanım testleri için 10 ve 

25 dakikalık temas süresi uygulanmalıdır.    

Ek 4'te tanımlandığı gibi kirli koşullar için laboratuvar testleri yapılmalıdır.  

Su kaynağına bağlı olarak, müdahil maddeler değişken olabilir ve etkililik testlerinde 

kirlilikte değişiklik yapılmasını gerektirebilir.  Başvuru sahibi, yapılan seçimler için 

gerekçe belirtmelidir.  

 

Daha fazla ayrıntı Ek 4'ten alınabilir.  

Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri gerçekleştirilmişse 

(gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve testler için geçiş 

kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT5 ürünleri için 

süspansiyon testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

Simüle edilmiş kullanım testi için geçiş kriterleri testte belirtilmiştir. 
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Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Simüle edilmiş kullanım testi geçtiyse ancak süspansiyon testi geçmediyse, başvuru 

sahibinin simüle edilmiş kullanım testlerinde kullanılan konsantrasyonun neden 

etkili doz olarak değerlendirilmesi gerektiğini gerekçelendirmesi gerekir. 

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir.  

5.4.5.4 Toplu içme suyu sistemlerinde dezenfeksiyon 

5.4.5.4.1 Giriş 

Bu, hastaneler ve diğer sağlık tesisleri, oteller, ceza infaz kurumları vb. gibi toplu 

içme suyu sistemlerinde dezenfeksiyondur.  Bu büyük sıhhi tesisat sistemlerinde su 

Legionella spp. ile kontamine olabilir. Fiziksel tekniklere ek olarak (ısıtma, UV 

işlemi, vb.) bazı AB ülkelerinde bazen kimyasal dezenfeksiyona izin verilmektedir. 

5.4.5.4.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Toplu içme suyu sistemlerindeki içme suyu dezenfektanlarının ürün ruhsatı için, bu 

Kılavuzun 5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir. 

Toplu içme suyu sistemlerinde dezenfektan olarak kullanılacak biyosidal ürünler için 

aşağıdaki gereksinimler belirlenmiştir: 

Laboratuvar testleri  

Ürünün temel etkililiği süspansiyon testlerinde gösterilmelidir (Kademe 2, adım 1). 

Çalışmalar, ürünün bakterilere karşı 5'lik log indirgeme ve özellikle Legionella 

pneumophila 'ya karşı 4'lük log indirgeme sağlayabildiğini göstermelidir.  Bu, 

laboratuvar testlerinde yapılabilir (örneğin süspansiyon testleri EN 1276 ve EN 

13623).  Testler, kirlilik, sıcaklık aralığı ve temas süresine göre kullanım koşullarını 

yansıtacak şekilde değiştirilmelidir (bkz. Ek 4).  

Legionella spp. konsantrasyonunun 5'lik (min. 105 cfu/L) log indirgemesini 

gösterecek kadar yüksek olduğu simüle edilmiş kullanım veya saha denemeleri 

mevcut olduğunda süspansiyon testlerinden vazgeçilebilir.  
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Simüle edilmiş kullanım testleri  

Simüle edilmiş bir kullanım testi gerçekleştirilmelidir, ancak yalnızca içme suyunda 

veya süspansiyon testinde düşük Legionella spp. seviyeleri nedeniyle bir saha 

denemesinde 4'lük log indirgemenin gösterilemediği durumlarda zorunludur.  

Simüle edilmiş kullanım testi için ayrıntılı bir açıklama, "İçme suyu 

dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tayini" test yönteminde verilmiştir.  Şu 

anda bu test yalnızca Almanya'da gerçekleştirilebilir.  Alternatif yöntemler, bilimsel 

olarak gerekçelendirilmeleri ve CA tarafından duruma göre değerlendirilmeleri 

koşuluyla dikkate alınacaktır ve kabul edilebilir.  Bu test, testin kapsamına göre 

kullanılamıyorsa, alternatif bir yöntem sunulabilir.  CA'lar önerilen alternatifin 

uygunluğunu inceleyeceklerdir.  "İçme suyu dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif 

tayini" test yöntemi Legionella spp.'yi kapsamadığından, bir sistemi sıcak suyla 

simüle etmek için deneysel bir yöntem aşağıdaki yayınlarda verilmiştir: "Sıcak su 

şebekesindeki biyofilmde Legionella eliminasyonu için bir pilot ölçeği 1'in 

geliştirilmesi: ısı şoku işlemi değerlendirmesi" ve "Sıcak su sistemi biyofilminde 

Legionella'nın kimyasal dezenfeksiyonu: bir pilot ölçeği 1 çalışması" (bkz. Ek 2, 

Tablo 29). 

Saha denemeleri  

Özellikle uzun ve sürekli kullanıma sahip ürünler için her zaman saha denemeleri 

(geçmiş ve kullanımda izleme) sağlanmalıdır.  Daha fazla ayrıntı için Test 

Koşulları/Saha Denemeleri başlığına bakınız.  

Test organizmaları 

Toplu içme suyu sistemlerine yönelik PT5 ürünleri, bakterilere ve özellikle de 

Legionella spp.'ye karşı en azından yeterince etkili olmalıdır.  Toplu içme suyu 

sistemlerinde Legionella spp.'nin kontrolü büyük önem taşıdığından, bakterilere 

karşı genel teste ek olarak Legionella spp. (saha testleri) ve Legionella pneumophila 

'ya (süspansiyon testleri veya simüle edilmiş kullanım testleri) karşı etkililik her 

zaman gösterilmelidir.  

Bu organizmalarla etkililik testleri her zaman sağlanmalıdır.  
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Diğer tüm organizma grupları için, verilerin yalnızca bu organizmalara karşı bir 

etkililik beyan edildiğinde sağlanması gerekir.  

Test koşulları 

Laboratuvar testleri  

Etkililik testlerinin etikette belirtildiği gibi temas süresi ile yapılması ve ayrıca beyan 

edilen temas süresinin gerçekçi bir değer olması önemlidir.  

Süspansiyon testleri, dezenfektan uygulamasının türü dikkate alınarak ve özellikle 

testin en kötü durum koşullarını (sıcaklık, kirlilik, mineralizasyon, pH) yansıtacak 

şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak değiştirilebilir.  Daha 

fazla ayrıntı Ek 4'ten alınabilir.  Süspansiyon testleri için maksimum temas süresi 24 

saattir.  

Toplu içme suyu sisteminde arıtılan su, bir içme suyu şirketinden gelen temiz su 

olduğundan, Ek 4'te tanımlandığı gibi temiz koşullar için laboratuvar testleri 

yapılmalıdır.  

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Testler, standart temas süresi (10 ve 25 dakika) ile veya etikette belirtildiği gibi 

gerçekleştirilir.  Testler, Ek 4'te tanımlandığı gibi temiz koşullar için kirlilikle 

yapılmalıdır.  

Saha Denemeleri LOKASYONLAR 

En az 3 lokasyonda bir saha denemesi yapılmalıdır.  

Farklı AB ülkelerindeki içme suyu kalitesi farklılık gösterebilir.  Bazı AB ülkelerinde 

klor gibi dezenfektanlar standart olarak dahil edilirken, diğer ülkelerde 

dezenfektanlar yalnızca patojen salgınları sırasında eklenir.  Bu nedenle bazı AB 

ülkeleri, yalnızca kendi ülkelerinde veya benzer su özelliklerine sahip yerlerde 

gerçekleştirilen saha denemelerini kabul edeceklerdir.  Ancak genel olarak testler 

tüm AB ülkelerinde yapılmamaktadır.  Bu nedenle, tüm saha testlerinde, test edilen 

içme suyunun kalitesi açıkça belirtilmeli ve belgelenmelidir.  Bu suyun her ülkedeki 

içme suyuyla karşılaştırılabilirliği açıkça tanımlanmalı ve buna göre 

gerekçelendirilmelidir.   
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Nihayetinde, Yetkili Otorite testin kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir.  

Yalnızca 100 veya daha fazla operasyonel sarf yeri olan lokasyonlar (uygulama 

noktasının aşağı yönünde) kabul edilebilir.  Bir lokasyon, ürün tarafından işlenen 

toplu bir içme suyu sistemidir.   

Aynı zamanda toplu içme suyu sisteminin bir parçası, örneğin bir binanın bir kanadı 

veya sadece soğuk su sistemi, 100 veya daha fazla operasyonel sarf yeri içerdiği 

sürece bir test lokasyonu olarak görülebilir.  

TESTİN SÜRESİ  

Aparat sürekli veya kesintili kullanımda olduğunda (yani tek bir uygulama 

olmadığında), testin süresi aparatın başlatılmasından sonraki ilk örnekleme 

turundan başlamak üzere lokasyon başına bir yıldır.  Başlatma problemleri vb. 

nedenlerle ilk aylar istenen sonucu vermediğinde, stabil bir duruma ulaşılan 

noktadan başlamak üzere test bir yıl sürecek şekilde uzatılmalıdır.  Bu şekilde, en 

az bir yıllık test sonuçları, ürünün Legionella spp.'yi kontrol edebildiğini gösterebilir.  

FARKLI SU TİPLERİ  

Lokasyonların ülke geneline yayılması tavsiye edilir, bu ürünün farklı su türleri 

(sertlik, organik materyal vb.) üzerinde test edilmesini sağlamak içindir.  Bu 

amaçla, farklı yerlerde sağlanan suyun kalitesi hakkında bilgi verilmelidir.  Prensipte 

bu bilgiler su tedarikçileri aracılığıyla elde edilebilir.  

LEGIONELLA 

Bir teste başlamadan önce, işlem görecek tesisatın  Legionella spp. bakterileriyle 

(≥1000 cfu/L) kontamine olduğu açık olmalıdır.  Bu amaçla, Legionella spp. ile ilgili 

(son zamanlardaki) problemler hakkında bilgi verilmelidir, örneğin geçmişteki 

örnekleme ve gerçekleştirilen temizlik sonuçları gibi. Sistem yapay olarak 

kontamine edilmemelidir.  

ÖRNEKLEME NOKTALARI  

Lokasyon başına örnekleme noktalarının miktarı, kurulumdaki sarf yerlerinin 

(musluklar ve diğer çıkışlar) miktarına bağlıdır.  Aşağıdaki tablo kullanılmalıdır.  
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Tablo 8: Örnekleme noktalarının sayısı 

 

 

Sarf yeri sayısı (çıkışlar) 

 

Örnekleme noktalarının 

sayısı 

101 – 200 6 

201 – 400 8 

401 – 800 10 

801 – 1600 12 

> 1600 14 

 

Tüm örnekleme noktaları açık bir şekilde kodlanmalıdır.  

Her bir örnekleme turunda, her seferinde iki örnekleme noktası (standart örnekleme 

noktaları), tercihen aparatın yanındaki örnekleme noktası ve ondan en uzaktaki 

örnekleme noktası örneklenir.  Bu örnekleme noktaları açıkça tanımlanmalı ve bu 

noktaların kodu belirtilmelidir.  Diğer tüm örnekleme noktaları, her örnekleme 

turunda değişebilir.  Bir örnekleme noktası, Legionella spp. veya diğer 

parametrelerden birinin yüksek değerlerini gösterdiğinde, bu örnekleme noktasının 

bir sonraki ay tekrar örneklenmesi gerekir.  Örnekleme noktalarının toplam miktarı 

yukarıdaki tabloya göre aynı kalmalıdır. 

Dezenfektanın dozlandığı aparatın ayarı, örnekleme sırasında kaydedilmelidir.  

ETKİNLİK  

Aşağıdaki ölçümler yapılmalıdır:  

 sıfır ölçümü: dezenfeksiyon işlemi başlamadan önce Legionella spp., toplam 

sertlik, pH, suyun organik kontaminasyonu ve önceki işlemlerden kalan aktif madde 

kalıntılarının ölçümü.  

 Legionella spp., aylık örnekleme, norm değeri 100 cfu/l (maksimum 1000 cfu/l 

ile %90'lık yüzdelik);  
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 toplam sertlik, Ca, Mg; dört ayda bir örnekleme, varyasyona bağlı olarak daha 

yüksek bir sıklık gerekli olabilir; su tedarik şirketlerinden elde edilen veriler de 

toplanabilir;  

 pH, her iki standart örnekleme noktasında aylık örnekleme veya su tedarik 

şirketlerinden elde edilen veriler toplanabilir.  

AKTİF MADDELER    

Sudaki aktif madde miktarını belirlemek için ilgili maddeler aylık olarak ölçülmelidir.  

Genel olarak kullanılan biyosidal ürünün aktif maddesi aylık olarak ölçülmelidir.  Bu 

bölümdeki Tablo 8'de belirtilen örnekleme noktası alınmalıdır.  Yeterli ürünün 

sistemin sonuna ulaşmasını sağlamak için özellikle ilk ve en uzak örnekleme noktası 

önemlidir.  Bu veriler özellikle yerinde üretilen ürünlerin etkililik değerlendirmesi ile 

ilgilidir ve diğer alanlarda da kullanılabilir (örneğin toksikolojik ve çevresel risk 

değerlendirmesi için).  

ÇALIŞMA RAPORLARINA İLİŞKİN GENEL GEREKLİLİKLER 

Her çalışma raporu, materyalin iyi bir tanımını (konum, sarf yerlerinin sayısı, 

örnekleme noktaları, Legionella geçmişi, vb.), yöntemi (başlangıç tarihi, 

dezenfektanın dozlandığı aparatın ayarlanması) ve sonuçları (0 ölçümü dahil) 

içermelidir.  Saha testlerinin çalışma raporlarında sonuçlar lokasyona göre 

yorumlanmalıdır.  Normun üzerindeki yüksek değerler gibi açıklamalar belirtilmeli 

ve açıklanmalıdır.  Rapor bir sonuç içermelidir.  

APARAT 

Aktif maddenin yerinde üretilmesi durumunda veya aktif maddeyi doğru miktarda 

suya dozlamak için bir aparat kullanıldığında, rapor, aşırı ve az dozlamaya ilişkin 

güvenlik ölçümleri hakkında bilgi içermelidir.  Dozlanan aktif maddenin sürekli 

ölçümü yapılmalıdır.  Aktif maddeyi yerinde üretmek için kullanılan cihazlar, BPR 

hükümleri kapsamında değildir ve dolayısıyla ruhsatlandırmaya tabi değildir. 
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Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar, simüle edilmiş kullanım ve saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT5 ürünleri için 

süspansiyon testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

Simüle edilmiş kullanım testi için geçiş kriterleri testte belirtilmiştir (bkz. Ek 4).  

Saha denemesinde ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi için, kullanılan norm 

değerleri yukarıda Test Koşulları/Saha Denemeleri başlığı altında belirtilmiştir.  

Konum başına, ölçümlerin %90'ı gereksinimleri karşılamalıdır.  Tüm lokasyonlarda 

birlikte, lokasyonların %90'ı gereksinimleri karşılamalıdır.  

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir. 

5.4.5.5 Rezervuarlarda su dezenfeksiyonu 

5.4.5.5.1 Giriş 

Bu, tanklarda ve rezervuarlarda, örneğin gemilerde, mobil evlerde veya dişçi 

koltuğunda olduğu gibi küçük tanklarda depolanan suyun dezenfeksiyonudur.  Bu 

tankların içme suyu kalitesinde su ile doldurulmaya başlandığı tahmin edilmektedir.  

Dezenfeksiyon ürünü suyun kalitesini zaman içinde korumalıdır.  Ürünün diğer 

kaynaklardan (örn. yer altı suyu, kaynak veya yüzey suyu) suyu dezenfekte etmesi 

amaçlandığında, bu, ürüne ilişkin beyanda açık olmalıdır.  Dezenfeksiyondan önce 

tankın temizlenip temizlenmeyeceği de belirtilmelidir.   Beyan edilen kullanım 

SPC'de belirtilmelidir.  

5.4.5.5.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Rezervuarlardaki içme suyu dezenfektanlarının ürün ruhsatı için, bu Kılavuzun 

5.4.0.4.1 kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  Bir süspansiyon 

testinin yanında simüle edilmiş bir kullanım testi yapılmalıdır.  
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Süspansiyon testleri için EN Kademe 2, adım 1 testleri tercih edilir.  Hedef 

organizmaların çoğu için içme suyu dezenfeksiyonu için spesifik EN testleri 

olmadığından, testler kirlilik, sıcaklık aralığı ve temas süresi açısından kullanım 

koşullarını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir.  Gıda ve endüstriyel alandan alınan 

EN testleri (bkz. EN 14885) değiştirilebilir (aşağıdaki "Test koşulları"na bakınız).  

Virüsidal aktivite için EN 14476 değiştirilebilir.  Etkililik süspansiyon testleri iki 

konsantrasyonla sağlanmalıdır: dozlanan ürün konsantrasyonu (başlangıç 

konsantrasyonu) ve beyan edilen kullanım süresinin sonunda sahada elde edilen 

aktif madde konsantrasyonu.  

Rezervuarlardaki suyun dezenfeksiyonu için simüle edilmiş bir kullanım testinin 

sağlanması zorunludur.  Dezenfektanın rezervuarda uygun bir şekilde dağıldığını 

göstermek için bu tür testler gereklidir.  Standart bir yöntemin yokluğunda, başvuru 

sahibi, önceden eCA tarafından kabul edilmesi gereken bir test önerisi sunmalıdır.  

Alternatif olarak, kolaylıkla ölçülebilen aktif bir maddeye sahip ürünler için, etkililik, 

aktif madde miktarı ve organizma miktarının test süresi boyunca birkaç kez 

ölçüldüğü bir saha testi kullanılarak gösterilebilir.  

Bazı durumlarda bu kullanımda biyofilme karşı etkililik önemlidir.  Biyofilmlere karşı 

etkililiği test etmek için bu Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.  

Suyun başlangıçta içme suyu kalitesinde olduğu ve su kalitesini korumak için 

dezenfektanın kullanıldığı durumlarda, etkinin belirli bir sıcaklıkta ve maksimum bir 

DOC'de ne kadar süreyle garanti edilebileceği konusunda bilgi verilmelidir.  Bu, 

etkililik testlerinde gerekçelendirilmeli ve gösterilmelidir. 

Mevcut EN testlerine genel bir bakış için Ek 2'ye bakınız.  

Test organizmaları 

Rezervuar suyu için içme suyu dezenfektanları, bakteri ve virüslere karşı en azından 

yeterince etkili olmalıdır.  Bu organizmalarla yapılan testler her zaman 

sağlanmalıdır.  

Diğer tüm organizma grupları için (örneğin, Legionella spp. veya Protozoa) testler, 

yalnızca bu organizmalara karşı etkililik beyan edildiğinde sağlanmalıdır.  
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Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  PT5 için referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 

3'te verilmiştir.  

Test koşulları 

Etikette belirtilenle aynı temas süresi ile testlerin yapılması önemlidir.  Beyan edilen 

temas süresi gerçekçi bir değer olmalıdır.  Bu nedenle, başvuru sahibi, 

dezenfektanın rezervuardaki suyun kalitesini ne kadar süreyle garanti edebileceğini 

açıkça belirtmelidir.  Ham suyla başladığında, suyun işlemden sonra ne zaman 

kullanılabileceği belirtilmelidir.  

Protozoa beyan edilirse, protozoa ile ilgili daha uzun temas sürelerine sahip testler 

kabul edilebilir.  

İçme suyu kalitesine sahip su ile başlarken, Ek 4'te belirtildiği gibi temiz koşullar 

için kirlilik ile testler yapılmalıdır.  Bu tip ürün için (temiz koşullar altında test 

edilmişse), başvuru sahibinin rezervuarın taze ve temiz su ile doldurulmadan önce 

temiz olması gerektiğini kullanıcıya açıkça belirtmesi gerekir. 

Ham suyla başlarken, test gereksinimlerine uygun olarak kirli koşullar için kirlilik ile 

testler yapılmalıdır (bkz. Ek 4).  

Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri gerçekleştirilmişse 

(gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve testler için geçiş 

kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  Süspansiyon 

testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir.  
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5.4.5.6 Küçük ölçekli kullanım için belirsiz kalitedeki suyun 

dezenfeksiyonu (5 L/kişi/güne kadar) 

5.4.5.6.1 Giriş 

Bu, örneğin, temiz içme suyunun bulunmadığı yerlerde kontamine olabilecek 

bireysel acil su kaynağı veya diğer suların dezenfeksiyonudur.  Bu, suyun 

başlangıçta içme suyu tedarikçilerinden gelmediği anlamına gelir.  Bu sadece 

dezenfeksiyondan sonra doğrudan içmek veya yiyecek hazırlamak için kullanılan su 

için, bu nedenle küçük ölçekli kullanım içindir (5 L/kişi/güne kadar).    

5.4.5.6.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Bu kullanım için çoğu durumda etkililiğin yalnızca bir süspansiyon testinde 

gösterilmesi kabul edilebilir. Süspansiyon testleri için EN Kademe 2, adım 1 testleri 

tercih edilir.  Hedef organizmaların çoğu için içme suyu dezenfeksiyonu için spesifik 

EN testleri olmadığından, testler kirlilik, sıcaklık aralığı ve temas süresi açısından 

kullanım koşullarını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir.  Gıda ve endüstriyel alandan 

alınan EN testleri (bkz. EN 14885) değiştirilebilir (sonraki sayfadaki "Test 

koşulları"na bakınız).  Virüsidal aktivite için EN 14476 değiştirilebilir.  Mevcut EN 

testlerine genel bir bakış için Ek 2'ye bakınız.  

Bulanıklık nedeniyle filtrasyon gibi bir ön işlem gerekiyorsa, bu test koşullarının bir 

parçası olmalıdır. Bulanıklık nedeniyle bir ön işlemin gerekli olduğunu açıkça 

belirtmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu aynı zamanda ürünün SPC'sinde 

"kullanım talimatları" bölümünde tam işlem süresiyle birlikte yansıtılmalıdır. 

Bulanık su için herhangi bir bulanıklık ön işlem söz konusu değilse, saha denemeleri 

yapılmalıdır.  Saha denemeleri, bulanıklığın dikkate alındığı farklı ham su 

(mineralizasyon, TOC, sıcaklık, pH) ile yapılmalıdır.  

Test organizmaları 

“Belirsiz kalitede su (küçük ölçekli kullanım)” içeren içme suyu dezenfektanları, 

bakteri ve virüslere karşı en azından yeterince etkili olmalıdır.  Diğer tüm organizma 

grupları için, testler yalnızca beyan edilen organizmalara karşı etkililik olduğunda 

sağlanmalıdır.   
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Etkililik testlerinde kullanılan test organizmaları normalde geçerli standart test 

yöntemlerinde belirtilir.  Referans test organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te 

verilmiştir.  

Test koşulları 

En kötü durum koşullarını (sıcaklık, kirlilik, temas süresi, mineralizasyon, pH) 

yansıtan bir süspansiyon testinin gerçekleştirilmesi gerekir.  Test, beyan edilen 

temas süresi ile yapılmalıdır ancak 30 dakikadan uzun olmamalıdır.  Süspansiyon 

testi (EN Kademe 2, adım 1 - gıda alanı) kirli koşullar için kirlilik ile yapılmalıdır 

(bkz. Ek 4).  

Saha denemesi için en az üç tür ham su test edilmelidir.  Mineralizasyon, TOC, 

sıcaklık, pH ve bulanıklık hakkında bilgi verilmelidir.  

Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar ve saha testleri gerçekleştirilmişse (gerekli test 

organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve testler için geçiş kriterleri 

karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT5 ürünleri için 

süspansiyon testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 

Geçiş kriterlerinden sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir.  

5.4.5.7 Hayvanlar için su dezenfeksiyonu 

5.4.5.7.1 Giriş 

Bu, hayvan barınaklarında hayvanlar için içme suyu olarak kullanılan ve hayvan 

barınaklarındaki diğer kullanımlar için (yem hazırlama vb.) suyun dezenfekte 

edilmesidir.  Hem insanlar hem de hayvanlar için suyu dezenfekte etmek için 

ürünler kullanıldığında, 5.4.5.2 - 5.4.5.4 kısımlarına göre gereksinimler de 

geçerlidir.   
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Su sistemlerindeki suyun kaynağı farklı olabilir, örn. yeraltı suyu, yüzey suyu (kirli) 

veya içme suyu tedarikçilerinden gelen su (temiz).  Kullanım amacı SPC'de 

belirtilmelidir.  

5.4.5.7.2 Veri gereksinimleri test yöntemleri 

Hayvanlar için su dezenfektanlarının etkililik testi için bu Kılavuzun 5.4.0.4.1 

kısmında açıklanan kademeli yaklaşım tercih edilir.  Bir süspansiyon testinin 

yanında, kullanım koşullarında bilgi sağlamak için bir simüle edilmiş kullanım testi 

veya saha testi (Kademe 3) gerçekleştirilmelidir.  Bazı durumlarda bu kullanımda 

biyofilme karşı etkililik önemlidir.  Biyofilmlere karşı etkililiği test etmek için bu 

Kılavuzun 5.4.2.11 kısmına bakınız.  Süspansiyon testleri için EN Kademe 2, adım 1 

testleri tercih edilir.   

Hedef organizmaların çoğu için içme suyu dezenfeksiyonu için spesifik EN testleri 

olmadığından, testler kirlilik, sıcaklık aralığı ve temas süresi açısından kullanım 

koşullarını yansıtacak şekilde değiştirilmelidir.  Gıda ve endüstriyel alandan alınan 

EN testleri (bkz. EN 14885) değiştirilebilir (sonraki sayfadaki "Test koşulları"na 

bakınız).  Virüsidal aktivite için EN 14476 değiştirilebilir.  

Simüle edilmiş kullanım testi için, "İçme suyu dezenfektanlarının etkililiğinin 

kantitatif tayini" test yönteminde ayrıntılı bir uygun test yöntemi verilmiştir.  Test, 

uyarlanmış bir test teçhizatı üzerinde gerçekleştirilir.  Dezenfektan ve test 

organizmaları arasındaki reaksiyonu durdurmak için bir dezenfektan nötrleştirici 

veya filtre sistemi gereklidir.  Şu anda bu test yalnızca Almanya'da 

gerçekleştirilebilir.  Alternatif yöntemler, bilimsel olarak gerekçelendirilmeleri ve CA 

tarafından duruma göre değerlendirilmeleri koşuluyla dikkate alınacaktır ve kabul 

edilebilir.  

Hayvanlar için içme suyu, örneğin yüzey suyu (göller, nehirler), kuyulardan 

pompalanan yer altı suyu, insan içme suyu, yağmur suyu, vb. gibi çeşitli farklı 

kaynaklardan elde edilebildiğinden, çeşitli su türleri test edilmelidir. Alternatif olarak 

ürünün hangi koşullarda kullanılabileceği etiket üzerinde belirtilmelidir. 
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Test organizmaları 

Hayvanlar için içme suyu dezenfektanları, bakterilere karşı en azından yeterince 

etkili olmalıdır.  Diğer tüm organizma grupları için, testler yalnızca organizmalara 

karşı etkililik beyan edildiğinde sunulmalıdır.  Etkililik testlerinde kullanılan test 

organizmaları normalde geçerli standart test yöntemlerinde belirtilir.  Referans test 

organizmalarına genel bir bakış Ek 3'te verilmiştir.  

Test koşulları 

Etkililik testlerinin etikette belirtildiği gibi temas süresi ile yapılması ve ayrıca beyan 

edilen temas süresinin gerçekçi bir değer olması önemlidir.  

Süspansiyon testleri, dezenfektan uygulamasının türü dikkate alınarak ve özellikle 

testin en kötü durum koşullarını (sıcaklık, kirlilik, temas süresi, mineralizasyon, pH) 

yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak 

değiştirilebilir.  Daha fazla ayrıntı Ek 4'ten alınabilir.  

Laboratuvar testleri, Ek 4'te tanımlandığı gibi, temiz veya kirli koşullar için kirlilik ile 

yapılmalıdır.  Dezenfekte edilmesi gereken su kaynağına bağlı olarak, test, temiz 

veya kirli (örneğin, tanımlanmamış veya pompalanmış su) koşullar altında 

gerçekleştirilmelidir.  

Hayvan barınaklarında saha testleri yapılmalıdır.  CA tarafından durum bazında 

değerlendirilecek olan işlenecek su türü (örn. kamu dağıtım sisteminden gelen su 

veya yüzey suyu), “dağıtım sistemi”nin ön temizliği, suyun ön işlemi (örneğin 

filtrasyon gibi fiziksel işlem) ve gıda katkı maddelerinin veya antibiyotiklerin 

uygulanması gibi ilgili parametreler dikkate alınarak bir test önerisi sunulmalıdır.    

Kabul kriterleri 

Bir ürün, gerekli laboratuvar testleri veya mevcut olduğunda saha testleri 

gerçekleştirilmişse (gerekli test organizmaları ve test koşullarını kullanarak) ve 

testler için geçiş kriterleri karşılandığında yeterince etkili olarak değerlendirilecektir.  

Standart testte geçme kriterleri mevcutsa, bunlar karşılanmalıdır.  PT5 ürünleri için 

süspansiyon testlerinde gerekli log indirgemeler Ek 4'te belirtilmiştir. 
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Simüle edilmiş kullanım testi için geçiş kriterleri testte belirtilmiştir (bkz. Ek 2 Tablo 

29).  Saha denemeleri yeterli etkililik göstermeli ve mikrobiyolojik yük ilgili 

mevzuata göre kabul edilebilir seviyenin altında kalmalıdır.  Geçiş kriterlerinden 

sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  

Yetkili Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer Yetkili Otoritelere danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verecektir.  

5.4.6 İnsanları veya Hayvanları Korumak İçin İşlenmiş Materyaller ve 

Eşyalar 

İnsanları veya hayvanları koruma beyanı olan materyalleri ve eşyaları test etmek 

için özel bir yaklaşım zorunludur.  Test stratejisi tamamen yapılan belirli beyana 

bağlıdır.  Çoğu durumda, kullanım alanı ve kullanım koşulları, biyosidal ürünün 

çözmesi gereken problemi açıklamak ve tam olarak bu koşullarda etkililiği 

göstermek için belirleyici olduğundan, yalnızca belirli bir son ürün tipi için bir beyan 

yapılabilir.  Sonuç olarak, bu bölümde belirli testler önermek yerine test ilkeleri ve 

stratejileri açıklanmaktadır.  

İnsanların veya hayvanların korunmasına yönelik beyanların gösterilmesinde 

kademeli bir yaklaşım izlenmelidir:  

 Kademe 1 - İlke kanıtı: Kademe bir testleri, ilgili matrise dahil edilen biyosidal 

ürünün, ilgili koşullar altında (örneğin nem, sıcaklık) ilgili hedef organizmalara karşı 

etkililiğini belgelemelidir. 

 Kademe 2 - Simüle Edilmiş Kullanım: Kademe iki testler, gerçek yaşam 

koşullarında (örneğin kontaminasyon yolu, temizleme rejimleri, etki alma süresi) 

ilgili matrise dahil edilen biyosidal ürünün etkililiğini ve etkinin süresini 

belgelemelidir. 

Beyana bağlı olarak (örn. "çapraz bulaşmayı önlemek için kapı kollarındaki 

bakterileri öldürür", "sivrisinek ısırıklarına karşı korur"), Kademe 3 testi bile gerekli 

olabilir: 
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 Kademe 3 - Kullanım Değerlendirmesi/Saha çalışmaları: Sağlık yararı 

beyanlarını doğrulamak için, işlenmiş ve işlenmemiş ürünler, temsili bir kullanıcı 

grubu tarafından istatistiksel olarak tasarlanmış kullanım denemeleri yoluyla test 

edilecektir. 

Genel olarak, sadece gösterilmiş beyanların yapılabileceği ilkesi geçerlidir. 

5.4.6.1 İşlemin amacının belirlenmesi 

Dezenfeksiyon beyanı olan eşyaların etkileri, görünüm, mekanik özellikler veya 

kokudaki deği 

şikliklerle tespit edilemez. Etkililiği göstermenin ön koşulu, işlemin amacının net bir 

açıklamasıdır.  Çoğu zaman, işlemin büyümeyi önleyip önlemediğine veya temas 

halinde bakterileri öldürüp öldürmediğine dair beyanlar belirsizdir. Çoğu eşyada, 

normal kullanım koşulları altında bakteri üremeyecektir.  Bununla birlikte, sadece 

büyüme inhibisyon testleri gerçekleştirilmiş olsa da, bakterilerin materyal üzerinde 

öldürüleceklerini ima eden antibakteriyel beyanlar ("antibakteriyel", "hijyenik olarak 

temiz", "bakteri içermez", "tehlikeli bakterilerin yayılmasını önler" gibi) yapılır.  

Çoğu ortamda, saf bakteri varlığı bir problem teşkil etmez.  Bu bir problemse, çoğu 

durumda sıvı dezenfektan ile geleneksel dezenfeksiyon yöntemlerini kullanmak çok 

daha etkilidir.  Çoğu durumda, eşyaların işlenmesi tek dezenfeksiyon önlemi olarak 

kullanılmamalı, bir dezenfeksiyon yönetimi rejimiyle birleştirilmelidir.  

5.4.6.2 Mikrobiyal Büyümeyi Engellemeye Yönelik Etkiler 

Kapalı ortam koşullarının çoğunda, çoğu mikroorganizma nem eksikliği nedeniyle 

çevresel yüzeylerde büyümeyecektir.  Aksi gerekçelendirilmedikçe, büyümenin 

inhibisyonu için bir beyanda bulunmak için ıslak veya en azından nemli koşullar bir 

ön koşuldur.  Böyle bir beyanı göstermek için, söz konusu eşyanın işlenmiş ve 

işlenmemiş materyalinin alt örnekleri, ISO 22196'dan uyarlanmış bir yöntem 

kullanılarak test edilebilir (bkz. Şekil 3).  Kirlilik koşulları, sıcaklık, test türleri ve 

temas süresi, gerçekçi bir kullanım durumunu taklit edecek şekilde uyarlanmalıdır 

(Kademe 1).  Yaşlanma veya temizlik rejimleri gibi kullanım koşullarının etki 

üzerindeki etkisi teste dahil edilmelidir (Kademe 2).   
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Dezenfeksiyon için minimum gereksinimler, işlenmiş eşyalar için Neyanlar 

matrisinde (bkz. Ek 1) insanları veya hayvanları koruma beyanlarıyla birlikte 

verilmiştir [http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-

committee/working-groups/efficacy]. 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Simüle Edilmiş Sıçrama Modeli Gözeneksiz Materyaller 

CFU= koloni oluşturan birimler 

Kopya test parçaları hazırlayınız (her 

işlemde temas süresi başına 4 ) 

Her temas süresi 

için CFU'yu 

belirleyin 

Test Parçasını 

Stomacher 

Torbasındaki 

Nötrleştiriciye  

Aktarın 

Sabit Nem Odası 
Hücre 

süspansiyonu 

(yaklaşık 1Q6 

hücre ml1) 

Test Parçalarını (30 x 30 mm)  

her biri 100 µl Hücre 

Süspansiyonu ile aşılayınız 

Kapaksız olarak 24 °C'de  

5-60 dakika %60 Bağıl 

Nemde inkübe ediniz 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-
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Aralıklarla 10 ml 

nötrleştiriciye 

aktarılan ayrı 

örnekler 

24°C & 50% 
RH'de 5-60 dk 
süreyle inkübe 
edilen 

100 µl ile 

aşılanmış örnekler  

CFU'yu belirleyiniz 

BSA çözeltisindeki (15 g litre-
1) test türlerinin süspansiyonu 
(ca 105 CFU ml -1)  

Kopya örnekleri hazırlayın 

(her bir tedavi için temas 

süresi başına 4) ve iyi 

hava sirkülasyonu 

sağlamak için steril 

ızgaraya yerleştirin  
 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 216 

 

 

 

 

 

Plaka çoğaltıcı 

Kilit halkası 

Aşıyı Test Parçalarına Aktarınız 

Aşılanmış Test Parçasını  
20°C'de 5 dk süreyle inkübe 
edin ve daha sonra CFU'yu 
belirleyin 

İnkübasyondan önce 

TVC'yi belirleyin 

Nötrleştiricideki 

hücreleri alın ve 
TVC'yi belirleyin 

Çiftli  

test parçalarına 

aktarın 1000 g 

Biyoassay 

plakasından 

hücreleri 

kaldırın 100 g 

25°C'de 18 saat 

süreyle inkübe 

edin 

10 ml hücre süspansiyonlu 
1/20 mukavemetli Nutrient 
Agar içeren Büyük biyoassay 
tabağını aşılayın 

Şekil 6: Baskı Modeli 
TVC = toplam canlı sayımı  
CFU = koloni oluşturan birimler 

Hücre 

süspansiyonunu 

hazırlayın (ca 

105 cells ml -1) 
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Tablo 9: İnsanların veya Hayvanların Korunması - Örnek Beyanlar, 

Problemler ve Test Yaklaşımları 

 

 

Beyan 

 

P
T 

 

Gerekli kanıt 

 

Örnek yöntem 

 

"Temas halinde 
bakterileri"  

öldürerek 
enfeksiyonları 

azaltmak için  
işlenmiş 

hastanelerde  

kullanım için 
yatak başı  

dolabı. 

 

2 

 

Veriler, mikroorganizmaların 
cilt teması yoluyla (simüle 

edilmiş koşullar altında bile) 
ve ince aerosollerin birikmesi 

yoluyla biriktiğinde, 
yüzeylerin çapraz 

kontaminasyon için bir vektör 

haline gelmesini önleyecek 
bir zaman çerçevesi içinde 

öldüğünü göstermelidir. 

 

Testte kabin için 
kullanılan özdeş 

materyalden yapılmış 
plaklar kullanılmıştır.   

Hem işlenmiş hem de 
işlenmemiş varyantlar 

kullanılır.  

 

 

 

 

  

   

   

   

Cilt teması 

 

Şekil 6'da açıklanan 
yöntem, bakterileri test 

plakaları üzerine 
biriktirmek için 

kullanılır.  5 dakika ile 
1 saat arasındaki bir 

dizi temas süresi 
kullanılır.  3'lük bir log 

indirgeme 

sağlanmalıdır.  

   

   

   

   

   

   

   

   
Aerosol 

 
Şekil 6'da açıklanan 

yöntem, her bir test 
plakasında 1 µl'lik çok 

sayıda damlacık ile 
kullanılmak üzere 

uyarlanmıştır.  A 
Aktiviteyi keşfetmek 

için 5 dakika ile 1 saat 
arasındaki bir dizi 

temas süresi kullanılır.  
A 3'lük bir log 

indirgeme  
sağlanmalıdır.  
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Bir gıda 

fabrikasında 
temizlik 

aralıkları 
arasında 

bakteri 
üremesini 

önlemek için 
plastik bir 

konveyör 
bandı 

işlenmektedir. 

 
4 

 
Veriler, ilgili bakterilerin, 6 

saatlik bir aralıkta normal 
kullanım koşulları altında 

işlenmemiş bir konveyör 
bandı üzerinde büyüdüğünü 

göstermelidir. 

İşlenmiş bant üzerinde 
önemli ölçüde azalmış 

büyüme gösterilmelidir. 

Testte bant için 

kullanılan özdeş 

materyalden yapılmış 
plakalar kullanılır. Hem 

işlenmiş hem de 
işlenmemiş varyantlar 

kullanılır. 

ISO 22196, nemli bir 
konveyör bandını 

simüle etmek için 
uyarlanmıştır. Nihai 

kullanımla ilgili bir 
kirletici madde 

dahildir. Uygulamada 
karşılaşılana eşit bir 

temas süresi ve 
sıcaklık kullanılır.  

 

 

Tablo 10: İnsanların veya Hayvanların Geçerli Bir Test Koruması İçin 

Temel Gereksinimler 

Aşağıdaki özet, geçerli bir test için temel gereksinimlere bir kılavuz sağlar:  

i. Test, son eşyanın türüne göre yapılmalıdır.  

ii. Biriktirme şeklini ve materyal türünü taklit eden bir test 

seçilmelidir. 

iii. İşlemin etkisi gösterilebilecek şekilde test materyalinin 

işlenmemiş bir varyantı dahil edilmelidir.  

iv. Test koşulları nem, sıcaklık, kirlilik, temas frekansı vb. 

açısından normal kullanım koşullarını yansıtmalıdır. 

v. Test, ürünün son kullanımı ve beyan edilen amaç ile ilgili 

organizmaları kullanmalıdır.  

vi. Tek bir organizma türü kullanan testler, konsorsiyum 

kullananlara tercih edilmelidir.  

vii. Hem işlenmiş hem de işlenmemiş materyallerden minimum üç 

kopya test parçası kullanılmalıdır (gerekçelendirilmedikçe).  
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viii. Nihai veriler, hizmet koşullarının işlenen materyal/eşyanın 

performansı üzerindeki etkisinin bazı göstergelerini veya bir 

yaşlandırma çalışmasından elde edilen verileri içermelidir.  

Amaç, beyan edilen etkinin ne kadar süreceğini göstermektir.  

ix. Saha testi gerektiren beyanlarda bulunulursa,istatistiksel 

değerlendirmeler   de dahil olmak üzere ilgili veriler sağlanmalıdır.    

 

5.5 KORUYUCULAR (ANA GRUP 2) 

Genel 

Ana grup 2'deki koruyucular, bir materyal veya matrisin biyolojik olarak bozulmasını 

önlemeye yöneliktir.  Ahşap, mikroorganizmaların veya böceklerin etkisiyle 

stabilitesini kaybedebilir, kumaş mantarlar tarafından tahrip edilebilir ve polimer 

bazlı plastikler dahi biyolojik bozulmaya meyillidir.  

Plastikleştirilmiş PVC, kısa bir süre sonra, mantarların yüzey büyümesi ile kirlenir, 

plastikliğini yitirir ve bir fungisit eklenmediğinde çatlar.  Uçucu organik bileşikler 

(VOC) içermeyen su bazlı bir boya, biyosidal ürün kullanılmadan depolanamaz.  

Örneğin ayakkabı tabanlarında kullanılan poliüretan, mantarlar ve aktinomisetler 

tarafından kolonize edilebilir.  Soğutma kulelerindeki ısı eşanjörleri, soğutma 

sıvısının işlenmesiyle performansı artırmak için mikrobiyal büyümeden uzak 

tutulmalıdır.  

Bu bölüm, koruyucu grubunu (PT6 ila PT13) kapsar ve aşağıdaki bölümler (5.5.1-

5.5.3) tüm PT'ler için geçerlidir (veya başlıklarda belirtildiği gibi).  PT8 için kılavuz 

daha gelişmiştir ve diğer PT'ler için geçerli olmayan standart testleri içerir: PT8 

istisnadır ve 5.5.8 kısmı PT8'e ayrılmıştır.  

 

5.5.1 Koruma/iyileştirici işlem ve dezenfeksiyon arasındaki ayrım 

Koruyucular, bir materyalin korunmasına yöneliktir.  Materyalin kendisi hedef 

organizmalardan etkilenmiyorsa, beyan ana grup 2'ye ait değildir.  Korumanın 

amacı, mikrobiyal bozulmayı, çürümeyi veya bir maddenin, materyalin veya 

sistemin işlevselliğine zarar veren biyokütle birikimini önlemektir.   
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Zararlı etkiler, hücrelerin çoğalmasından veya hücrelerin metabolik aktivitesinden 

kaynaklanabilir ve mutlaka hücre çoğalmasını içermeyebilir.  Mikroorganizmaların 

varlığı, ya metabolik faaliyetlerinden dolayı (örneğin korozyon) ya da boruları 

kirleterek ya da tıkayarak, ısı eşanjörlerinde biyofilm oluşturarak vb. içinde 

bulundukları matrisin bozulmasına neden olabilir. Koruyucuların amacı etkilerini 

diğer maddelere, insanlara veya hayvanlara aktarmak değil, materyalin kendisini 

korumaktır.  Genellikle uzun dönemli bir etki gereklidir.   

Bir koruyucu, mikroorganizmalar üzerinde tersine çevrilebilir bir etkiye sahip olabilir 

(örneğin, tüm canlılık kaybı olmaksızın strese veya hücre hasarına neden olarak).  

Dezenfeksiyonun tersine, önceden tanımlanmış beyanlar dizisi için hiçbir indirgeme 

seviyesi tanımlanmamıştır.  

İyileştirici işlemler de materyal korumaya yöneliktir ve bu nedenle aynı şekilde ana 

grup 217'ye girer.  İyileştirici bir eylemin amacı, ya halihazırda meydana gelmiş 

olan mikrobiyal bozulmayı iyileştirmek ya da bir koruyucu ile işlenmeden önce 

materyallerdeki ve sistemlerdeki popülasyonları ortadan kaldırmak/azaltmaktır (bazı 

durumlarda bir biyosidal ürün hem iyileştirici hem de koruyucu işlevselliğe sahip 

olabilir). 

Farklı ortamlarda/koşullarda bozulmayı önlemek için gereken seviye, yapılan 

bireysel beyan ile tanımlanacaktır.  Bu aynı zamanda işlemin iyileştirici bir eylem 

gerçekleştirmesi amaçlandığında da geçerli olacaktır.  

Yapılan beyan, bir başvurunun PT'lerden hangisine gireceğini tanımlayacaktır.  

Aşağıdaki verilere ihtiyaç vardır:  

 Bir problem tanımı: Ölçek, hız ve gerekli etkinin türü ve biyosidal ürün 

kullanılmadığında gerçekleşecekler 

 Hedef organizmalar 

17 Bkz. CA-Sept15-Doc.8.3 – Koruyucuların iyileştirici kullanımı 
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İşlem, malzemeyi, eşyayı veya 

işlevselliğini saklama esnasında 

veya kullanımdaki biyolojik 

bozulmadan korumaya, 

dayanıklılığını artırmaya veya 

kokuyu önlemeye mi yönelik? 

Aktif madde/ürün ahşabın, 

endüstriyel sıvıların, çözeltilerin, 

dispersiyonların veya işlemlerin 
iyileştirici işlemine mi yönelik? 

İşlem insanları veya hayvanları 

korumaya mı yönelik? Yapı 

malzemelerinin algisitlerle 
iyileştirici işlemi amaçlanıyor mu? 

 

 Materyal/matristeki biyosidal ürünün doz oranı/konsantrasyonu da dahil olmak 

üzere işlenecek materyalin/matrisin sınıflandırılması. 

 Hizmet ömrü, dekompozisyon, sızdırma (amaçlanan veya amaçlanmayan) da 

dahil olmak üzere işlenmiş materyalin/matrisin amaçlanan kullanım modeli. 

 

Şekil 7: Koruma/iyileştirme eylemi ve dezenfeksiyon arasındaki ayrım 

için karar şeması 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezenfektan (Ana Grup 1) Koruyucu (Ana Grup 2) 
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5.5.1.1 İyileştirici kullanımlar 

İyileştirici kullanımlar genellikle dezenfektanlar için gerekli olanlara benzer oranlar 

ve hızlar gerektirir, ancak önceden belirlenmiş performans standartlarına sahip 

değildir (bazı PT8 standartları dışında). Bununla birlikte, bu tür kullanımlar 

materyaller, matrisler veya sistemlerdeki kontaminasyonu iyileştirmeyi (ortadan 

kaldırmayı veya azaltmayı) amaçlamaktadır.  Bu nedenle ana grup 2'ye girerler.  

Performans gereksinimleri, ilgili matrisin veya ilgili işlemin gereksinimleri tarafından 

tanımlanacaktır.  İyileştirici etki ve koruyucu etki bazen aynı biyosidal ürün 

kullanılarak elde edilebilir, yalnızca konsantrasyon değişebilir.  Diğer durumlarda, 

iyileştirici özelliklere sahip aktif maddeler, koruyucu içerenler ile birleştirilecektir.  

İyileştirici ve koruyucu etkilerin ayrı ayrı gösterilmesi ve farklı yöntemlerin 

kullanılması gerekir.  İyileştirici kullanımlar için beyanlarda bulunulduğunda, sağlık 

ve çevresel risk değerlendirmesinin gerekli olabilecek daha yüksek dozlarla 

yapılması önemlidir.  İyileştirici eylemin tipik bir örneği, kontamine olmuş bir 

ürünün ambalajlanmadan ve satılmadan önce işlenmesidir (bazı durumlarda bir 

koruyucuya ek olarak - diğer durumlarda iyileştirici ürün hem koruyucu hem de 

iyileştirici bir etki sağlayabilir).  Diğer bir örnek, kontamine olmuş bir sistemin, 

içerdiği mikrobiyal popülasyonu işlem için kabul edilebilir sınırlara (örneğin bir kağıt 

fabrikasında) indirgeyerek işlenmesidir.  Lütfen 5.5.5.1 ve 5.5.8 kısımlarında 

iyileştirici kullanımları test etme hakkında daha fazla bilgi edininiz.  

5.5.1.2 Sınır durum: Algisitler 

Alglerin materyali tahrip etmemesi veya işlevine zarar vermemesi bekleniyorsa, 

algisitler koruyucu olarak kabul edilmez.  Bu nedenle, yüzme havuzları, 

akvaryumlar ve diğer suların işlenmesinde ve yapı materyallerinin iyileştirilmesinde 

alglere karşı kullanılan ürünler ana grup 1'deki ürün tipi 2'ye, koruyucu işlevi olan 

ürünler ise ana grup 2'ye ait ürünler olarak değerlendirilmektedir.  

Örneğin, dış mekan kullanımı için yüzey kaplamaları genellikle hem bir fungisit hem 

de bir algisit ile formüle edilir.  Algisit, fungisit gibi, kaplamada koruyucu bir işlev 

görür ve bu nedenle PT7 kapsamındadır.   
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Benzer şekilde, algisitler plastiklere (örneğin, elektrik direği yalıtım kılıfları - aksi 

takdirde arklanma ve sistem arızasına neden olacak büyümeyi önlemek için) ve su 

ve deniz ortamlarında kullanılan materyale (bazı çimentolu materyaller dahil) dahil 

edilir.  Algler, koruyucu veya iyileştirici bir eylemin gerekebileceği birçok su bazlı 

soğutma sisteminde ve su bazlı işlem sisteminde (örneğin kağıt yapımı) bir 

problemdir.  Bu tür uygulamalar aynı şekilde ana grup 2'ye aittir.  

5.5.1.3 Sınır durumlar: İşlenmiş eşyalar 

İşlenmiş eşyalar, Ana Grup 2 veya Ana Grup 1'e (ve hatta Ana Grup 3 veya 4'e) ait 

olabilir.  Lütfen işlenmiş eşyalar için kısım 5.3'e ve insanları veya hayvanları 

korumak için işlenmiş materyaller ve eşyalar için kısım  5.4.6'ya bakınız.  

 

5.5.2 Koruyucuları test etme ilkeleri 

Herhangi bir korumanın amacı, bir materyalin veya matrisin mevcut 

durumunu/özelliklerini, işlevselliği ile birlikte korumaktır.  Bu, birkaç yolla 

yapılabilir: Biyosidal ürün içermeyen bir materyalde mikrobiyal aktiviteyi belirlemek 

için, koloni oluşturan birimleri ölçme yöntemi, bir koruyucunun gerekli olduğunu 

kanıtlamak için en yaygın yaklaşımdır, yani, işlenmemiş materyalde popülasyonun 

boyutunun artması gösterilmelidir. Bir biyofilm üretimi veya biyokütlede bir artış da 

uygun olabilir.  Metabolizmayı gösteren diğer parametreler, örn. pH, viskozite, renk 

değişiklikleri de belgelenebilir.  Verilerin testin başlangıcından (inkübasyon süresi 0) 

ve her yeni aşılamadan önce ve sonra kaydedilmesi gerekir.  

İşlenmemiş sistemdeki mikroorganizmaların büyümesinin/metabolizmasının 

gösterilmesi, aktif bir maddenin veya biyosidal ürünün etkililiğinin gösterilmesi için 

temel bir gereksinimdir.  Daha sonra, her durumda kanıtlanmasa da, mikrobiyal 

büyümenin neden olduğu değişikliklerin meydana geldiği ve bunun koruyucu olarak 

görev yapan bir biyosidal ürün kullanımıyla önlenebileceği varsayılır. Çoğunlukla, 

büyüme kanıtlanamadığında, buna gereksiz yüksek aşılama oranı neden olur.  

Testin başlangıcında, örneğin bakteriler için 104  CFU'luk bir aşı kullanılırsa, 105 - 

106 'ya bir artış, test periyodu sırasında genellikle kolaylıkla gösterilebilir.   
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Örneğin 106  gibi daha yüksek bir aşı yoğunluğu kullanıldığında, besin tedarikindeki 

kısıtlamalara bağlı olarak büyümenin sağlanması çok daha zordur.  Önemli bir 

husus, laboratuvar testlerinde kullanılan ortama alıştırılmamış türlere daha az 

duyarlı olan bir son üründe büyümeyi sağlamaya çalışmak yerine, büyümeyi kolayca 

destekleyebilen bir model substrat kullanmaktır (yani, pratikte bir laboratuvarda 

gözlemlenen başarısızlık olgusunu tekrarlamak genellikle neredeyse imkansızdır). 

Genellikle bir fungisit veya bakterisit beyanının desteklenmesi gerekir.  Bu amaçla, 

bir tür tek başına veya birçok test protokolünde iyi bir uygulama olduğu için, bakteri 

türlerinin veya mantar türlerinin karışık süspansiyonlarında test edilebilir.  Bu 

süspansiyonlarda genellikle bakteri ve mantarların karıştırılmasından kaçınılmalıdır, 

ancak filamentli mantarlar ("küfler") ve filamentli olmayan 

mantarlar ("mayalar") aşı içinde karıştırılabilir.  Ancak, büyümeyi belirlemek için 

mayalar ve filamentli mantarlar için farklı yöntemlerin uygulanması gerekir.  

Birçok mikroorganizma, elverişsiz çevre koşullarında hayatta kalmak için eylemsiz 

hücreler veya sporlar oluşturabilir.  Bu dinlenen hücreler çoğalmaz ve uygun bir 

ortam bulana kadar önemli bir metabolik aktivite göstermez. Bu nedenle, vejetatif 

ve aktif hücrelerin elverişsiz bir ortama, örn. çözücü veya koruyucu içeren sentetik 

bir boyaya maruz kaldığında uykuya dalmaya zorlanması mümkündür.  Ancak bu 

ortamdan materyalin bir örneği alındığında ve besleyici bir ortama yayıldığında 

hücreler büyümeye ve yeni koloniler oluşturmaya başlar.  Bu, bir besin ortamında 

koloni oluşturan birimlerin (CFU) görünmesinin, testte kullanılan matriste 

büyümenin meydana geldiğine dair yeterli kanıt olmadığının altını çizmektedir.  

Gelişim yalnızca CFU sayılarak ve işlenmemiş matristeki CFU sayısının aşılamadan 

hemen sonra ölçülen sayıya kıyasla arttığını göstererek belirlenebilir.  Ölçülenden 

aynı veya daha az sayıda CFU, başlangıçta hayatta kalmayı gösterir, ancak 

büyümeyi gerektirmez. Bununla birlikte, katı materyali test etmek için, materyale 

besleyici bir ortam ekleyerek büyümeyi göstermek yeterli değildir.   
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Materyalin kendisinin hasar gördüğü veya işlevselliğini yitirdiği veya alternatif 

olarak materyalin stabilitesi ve/veya fonksiyonelliği üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olan organizma grubu için ilgili mikroorganizmaların büyümesini sağladığı 

gösterilmelidir.  Lütfen 5.5.7 kısmında daha fazlasını okuyunuz.  

 

5.5.3 Koruyucuları test etmek için kademeli yaklaşım 

Biyosidal ürünlerin test edilmesi için kademeli bir yaklaşım izlenmelidir:  

Kademe 1 - İlke kanıtı: Kademe bir testleri, ilgili temel çevresel koşullar (örn. 

sıcaklık, nem) altında hedef organizmalara karşı ilgili bir model matrisine dahil 

edilen biyosidal ürünün biyosidal etkililiğini belgelemelidir.  

Kademe 2 - Simüle Edilmiş Kullanım: Biyosidal ürün, beklenen hizmet ömrü ile ilgili 

gerçek yaşam koşullarında etkililik göstermelidir.  Dekompozisyon, UV-stabilitesi, 

uzun dönemli yaşlanma veya sızdırma gibi faktörler dikkate alınmalıdır.  

Kademe 3 - Kullanım değerlendirmesi/saha çalışmaları: Spesifik beyanları 

doğrulamak için işlenen ve kontrol edilen ürünler/ürünler, temsili bir kullanıcı grubu 

tarafından istatistiksel olarak tasarlanmış kullanım denemeleri yoluyla veya diğer 

uygun yöntemlerle test edilebilir.  

Kademe 1 testinde, hasar bir model matrisinde gösterilmeli ve biyosidal ürünün 

dahil edilmesinin onu nasıl önlediğini göstermelidir (genellikle hasara neden olan 

organizmaları temsil eden bir aşı yardımıyla).  Kademe 2 testinde, hedef 

organizmaların ya simüle edilmiş kullanım koşullarında ya da beklenen bir raf 

ömrünü simüle edecek şekilde hasar ya da etkisi gösterilmeli ve hatta bazen bir aşı 

kullanılmadan (toprağa gömme) gösterilmelidir. Kademe 1'den kademe 2'ye 

geçerken, bir test tasarımının beklenen uygulama alanına daha uygun hale 

getirilmesi gerekir.  Kademe 1'de, biyosidal ürün tanımlanmış organizmalarla ve 

ilgili ve tekrarlanabilir koşullar altında (normalde yalnızca laboratuvarda bulunan) 

ilgili bir matriste test edildiğinde mevcut standartlar genellikle uygundur.  Kademe 

2'de, test daha karmaşıktır ve genellikle belirli standartlar mevcut değildir.   
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Bununla birlikte, bazen matrisin ön işleme tabi tutulmasıyla kullanım koşullarını 

simüle ederek kademe 1 testleriyle aynı standartlar kullanılabilir.  Dekompozisyon 

siklusları, rüzgar tüneli testleri, temizleme rejimleri vb. için bir ihtiyaç olabilir.  

Benzer şekilde kirlilik ve diğer mikroorganizmaların etkisi daha önemli olabilir.  UV, 

sıcaklık değişiklikleri, sızdırma vb. gibi faktörlere olanak sağlamak için 

mikrobiyolojik testlerden önce hızlandırılmış yaşlandırma testlerinin yapılması 

gerekebilir.  Gerçekçi kullanım koşullarında simüle edilmiş yaşlandırma için hangi 

çevresel koşulların ilgili olduğu dikkate alınmalıdır.  Yaşlandırma sahada veya 

kullanım koşullarında gerçekleştirildiğinde,buharlaşma ve kirlilik gibi yaşlanma 

faktörlerinin yeniden üretilmesi zor olduğundan ve sonuçları etkileyebileceğinden, 

tekrarlanabilirlik zor bir konu haline gelebilir. Genel olarak, başvuru sahibi, testte 

kullanılan özel koşulların ürün veya aktif maddeyle ilgili olarak kullanım sırasındaki 

koşullarla nasıl ilişkili olduğunu doğrulayabilmelidir.  Kademe 3 testi tamamen 

yapılan beyana bağlıdır ve genellikle belirli beyanlarda belirli kullanımlar içindir.  

Sonuçlar bu beyan ile ilgili ve bilimsel olarak makul olmalıdır.    

 

5.5.4 Standart test yöntemleri 

En sık kullanılan standart test yöntemlerinin bir listesi Ek 8, 9 ve 10'da bulunabilir; 

ancak, lütfen bu test yöntemlerinin kullanım için uygun olmadığını unutmayınız; 

değerlendiriciye, bu testlerin bir beyanı kanıtlamak/desteklemek için ne zaman ve 

nerede anlamlı olabileceği ve ne zaman olmadığı konusunda bir yönlendirme 

sağlamak için yorumlarla birlikte listelenirler. Dezenfeksiyonun aksine, standart 

testlerin mevcut olduğu ve kademeli testin tanımlandığı PT8 istisnası dışında farklı 

kademelere tahsis edilmiş spesifik testler yoktur (daha fazla bilgi için bkz. kısım 

5.5.8).  Çoğunlukla aynı test kademe 1 ve kademe 2 için kullanılabilir ve sadece 

matrisin ön işlemi farklı olacaktır.  Farklı faktörler bir testin seçimini tetikleyebilir: 

Bazı durumlarda bir yöntem türünün diğerine tercih edilmesi, sonuç üretme hızıyla 

ilgilidir.   
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Çoğu zaman, bir yöntemin, belirli bir materyal için bir biyosidal ürün seçimine ve 

konsantrasyonuna, bir endüstri içindeki deneyim yoluyla rehberlik edebildiği 

"bilinir".  Ancak bu, yöntemin yapılan beyanı göstermek için uygun olduğu anlamına 

gelmeyebilir.  

Test yönteminin koruyucuların test edilmesi için uygun olup olmadığına veya bir 

biyosidal ürünün iyileştirici/sterilize edici bir aktivitesini kanıtlamaya yönelik olup 

olmadığına dikkat edilmelidir.  Genel olarak, koruyucu etki için büyüme işlenmemiş 

kontrollerde gösterilmelidir.  Metodolojinin gerektirdiği tekrar sayısı 3 tekrar olmak 

zorunda değildir; bu gibi durumlarda bunun açıklanması ve gerekçelendirilmesi 

gerekir.  

Bununla birlikte, mevcut bir test yöntemi, mikroorganizma seçimi, sıcaklık ve 

nötrleştirici seçimi parametreleri ile ilgili olarak iyi bir temel oluşturabilir.  Gerekirse, 

bu yöntemlerin işlenmemiş kontrol örnekleri eklenerek, aşılamadan hemen sonra 

geri kazanılabilecek organizma sayıları belirlenerek (0 saat inkübasyon), bir 

nötrleştirici kullanılarak ve daha küçük boyutlu bir aşı kullanılarak değiştirilmesi 

gerekir.  Kademe 2 ve 3 testi için, seçilen uyarlamaların, beyanların geçerli olması 

gereken ilgili koşulları yansıtması önemlidir.  

Belirli kullanımlar için önerilen özel testler, farklı PT'ler için olan bölümlerde 

açıklanmıştır.  

5.5.4.1 Bakterileri test etmenin pratik yönleri 

Bir biyosidal ürün ihtiyacını ve bakterilere karşı koruyucu olarak etkililiğini 

kanıtlayan ilgili bir çalışma aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:  

a. Test, etkililik beyanının yapıldığı bir dizi ilgili model matrisinde 

gerçekleştirilmelidir (örneğin bulaşık makinesi sıvısı, boyalar, yapıştırıcılar, tekstil 

ürünleri, vb.);  

b. Test ilgili çevresel koşullarda (sıcaklık, matris tipi, nem) yapılmalıdır;  

c. Biyosidal ürün eklenmemiş kontrol örnekleri tüm test boyunca dahil edilmelidir.  

Bu kontrol örnekleri, biyosidal ürün içermemeleri dışında diğer örneklerle aynı 

şekilde işlenmelidir.  Çalışma, her işlem için tekrarlanan alt örnekler içermelidir  
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(en az 3; 3 tekrardan azsa, açıklayınız ve gerekçelendiriniz).  

d. Koruyucu kullanımlar için, kontrol örnekleri tipik olarak inkübasyon sırasında 

büyüme göstermeli (örneğin, artan sayıda CFU ile belirtilmelidir) ve bu 

belgelenmelidir.  Kontrol örneklerinde hiçbir büyüme görülmezse, bu, matriste aktif 

metabolizma olmadan yalnızca bakteri hücrelerinin eylemsiz olan aşamalarının 

mevcut olduğunu gösterebilir.  İşlenen örnekler, kontrollere kıyasla istatistiksel 

olarak önemli etkiler göstermelidir; 

e. Yalnızca büyüme CFU'daki artışla kanıtlanamazsa, örneğin CO2 emisyonu, O2 

tükenmesi, pH değişikliği, renk değişikliği veya matrisin parçalanması gibi diğer 

faktörlerle ilgili veriler, bir matrisin aktif bileşen veya koruyucu ile korunması 

ihtiyacını göstermek için kullanılmalıdır; 

f. Kullanım amacı için ilgili bakteriler test edilmelidir. 

5.5.4.2 Mantarları test etmenin pratik yönleri 

Biyosidal ürün ihtiyacını ve filamentli mantarlara karşı koruyucu olarak etkililiğini 

kanıtlayan ilgili bir çalışma, birçok yönden bakterilerle aynıdır, ancak sıvı 

sistemlerde inkübasyondan sonra koloni oluşturan iplik benzeri miselyum birimlerini 

sayma girişimi birkaç nedenden dolayı başarısızlıkla sonuçlanacaktır: 

 İnkübe edilmiş test kabından temsili bir alikot almak imkansızdır çünkü 

miselyumlar farklı boyutlarda peletler halinde toplanma eğilimindedir (genellikle bir 

pipetin ucunu bloke eder).  

 Matris içinde eylemsiz olan farklı miselyum parçaları ve sporlar, bir petri kabı 

üzerinde koloniler oluşturur ve kökenleri ayırt edilemez ve bu nedenle sayıları, 

meydana gelen biyokütle artışını yansıtmaz.  

Bununla birlikte, CFU'yu saymak, spor çimlenmesinden önce (zaman 0 analizi) ve 

tek hücreli mayalar için sıvılara aşılanan sporların geri kazanım oranını ölçmek için 

pratik bir seçenektir.  Bu aşamada sıvıda miselyum oluşmamıştır, bu nedenle hiçbir 

parça CFU olarak sayılmayacak ve yanlış bir şekilde büyüme olarak 

yorumlanmayacaktır.   
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Bu nedenle, kontrol örnekleri ve biyosidal ürün içeren örnekler sporlarla 

aşılandıktan sonra, geri kazanım oranı koloni oluşturan birimler ölçülerek 

kaydedilebilir.  

Ascomycetes ve fungi imperfecti, iplik benzeri hif ve sporlar oluşturur.  Sporlar, 

çevresel koşulların büyümeye zararlı olduğu durumlarda eylensiz aşamalar olarak 

hizmet eder.  Büyüme koşulları uygun olduğunda, sporlar çimlenir ve miselyum ve 

belki başka sporlar oluşturur.  Sıvılarda mantar büyümesi pelletler oluşturma 

eğilimindedir.  Bunlar çok küçük veya birkaç milimetre çapına kadar olabilir. Ayrıca, 

test kabının yanlarında, örneğin bir Erlenmeyer şişesi veya matrisin yüzeyinde 

görünür bir biyofilm birikmesi mümkündür. Her iki olay da çıplak gözle görülebilir ve 

mantarın büyüdüğünü açıkça gösterir.  Oldukça akışkan materyallerde bu büyüme, 

test kabının tüm içeriğinin filtrelenmesi ve ardından büyüme miktarının kuru ağırlık 

olarak belirlenmesi ile ölçülebilir.  Tekrarların kullanımı bu tür testlerde önemli bir 

faktördür. Metodolojinin gerektirdiği tekrar sayısı, her zamanki minimum olan 3 

olmak zorunda değildir; bu gibi durumlarda bunun açıklanması ve 

gerekçelendirilmesi gerekir.  

Katı materyalleri test etmek için, mantar büyümesi genellikle 0 (büyüme yok) ila 5 

(>%70 kaplama) arasında bir derecelendirme ölçeği kullanılarak optik görünümle 

değerlendirilir.  

 

5.5.5 Belirli durumlar için test koşulları 

5.5.5.1 Islak durum koruması ve iyileştirici işlemler Koruma (PT 6, 13) 

Uyarım testleri genellikle sistemlerde kullanılan sıvı matrisleri, dispersiyonları veya 

sıvıları koruması gereken koruyucular için kullanılır. Kullanılan aşı ve aşının gücü, 

hangi beyanın desteklenmesi gerektiğine bağlıdır.  Koruma beyanları için, 

işlenmemiş örnekler büyüme ve işlenmiş örneklerde büyümenin önlenmesi 

gösterilmelidir.  Daha büyük bir popülasyon (işlenmemiş bir matriste önceki 

büyüme ile oluşturulan) iyileştirici bir etkiyi göstermek için daha uygun olabilir.   
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Islak durum korumasına yönelik bazı yöntemler Ek 8'de derlenmiştir, ancak, lütfen 

bu test yöntemlerinin kullanım için uygun olmadığını unutmayınız; değerlendiriciye, 

bu testlerin bir beyanı kanıtlamak/desteklemek için ne zaman ve nerede anlamlı 

olabileceği ve ne zaman olmadığı konusunda bir yönlendirme sağlamak için 

yorumlarla birlikte listelenirler. 

Hangi konsantrasyonun hangi etkililiğe ulaştığını araştırmak için aktif maddenin 

veya biyosidal ürünün bir dizi konsantrasyonu kullanılmalıdır. Matris aynı olsa bile, 

kullanım noktasında ürünün seyreltilmesiyle kullanımdaki konsantrasyona ulaşıldığı 

örneğin bir metal işleme sıvısında, pratikte uygulama oranının biyosidal bir ürünün 

kullanım şartlarına bağlı olarak değişmesi muhtemeldir.  

İyileştirici İşlemler (PT 6, 7, 11, 12, 13) 

Süspansiyon testleri genellikle sıvı matrislerinin, dispersiyonların veya sistemlerin 

iyileştirici işlemleri için kullanılır. Bir iyileştirici rejim / işlem uygulamadan önce bir 

popülasyonu azaltmak için bir sisteme iyileştirici bir işlem uygulanabilir (örneğin, 

PT'ler 11, 12 ve 13) veya son üründe, ara üründe veya ham maddede (örn. PT 6) 

bir koruyucunun eklenmesinden önce kullanılabilir. Büyüme veya stabil bir 

popülasyon elde etmek için beyana uygun mikroorganizmalar ile aşılanmış bir 

model matrisi, aktif madde/biyosidal ürün ile işlenmeli ve etki, dilüsyon plakası 

sayımı kullanılarak uygun bir temas süresinden sonra ölçülmelidir (Islak durum 

koruması için açıklanan yöntemler, model kontamine matrisler/sistemler oluşturmak 

için kullanılabilir).  Aşı, beyana uygun olarak aerobik veya anaerobik bakteriler, 

endospor oluşturan bakteriler, mayalar, mantar sporları ve/veya misel büyümesini 

içerebilir.  Matris ve kullanımı ile ilgili bir log indirgeme, işlenmiş örneklerde 

gösterilmelidir.  İşlenmemiş örneklerde canlılığın / büyümenin korunduğu 

gösterilmelidir.  Kopya alt örnekler kullanılmalıdır (en az 3, ancak metodolojinin 

gerektirdiği kopya sayısı 3 değilse, bunun açıklanması ve gerekçelendirilmesi 

gerekir) ve sonuçtaki herhangi bir farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

gösterilmelidir.  Saha koşullarında işlenen örneklerden elde edilen veriler, gösterilen 

etkilerin uygulanan işleme atfedilebilmesi koşuluyla destekleyici kanıt olarak 

kullanılabilir.  
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5.5.5.2 Katı materyalin korunması: PT 7, 9, 10 

Bu bölüm, PT 7'den PT 10'a kadar olan biyosidal ürünler için etiket beyanlarını 

desteklemek için sağlanması gereken verilerin yapısını ve kapsamını açıklamaktadır.  

Bu PT'lerin ortak paydası, kullanım koşullarının materyalin yerine ve kullanım 

türüne bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceği katı materyalin işlenmesiyle ilgili 

olmalarıdır (örneğin, kuru koşullarda kullanıma kıyasla su ile sürekli temas halinde 

kullanılacak işlenmiş ahşap; ev cephesini korumaya kıyasla banyo sızdırmazlık 

maddesini korumak için bir film koruyucu).  Uygulamanın genellikle yerinde 

yapıldığı (hedef organizmaların meydana geldiği yer olan) PT 11, 12 ve 13'e ait sıvı 

dezenfektanların veya koruyucuların aksine, materyallerin işlenmesi, örneğin 

materyalin üretildiği herhangi bir yerde veya belirli bir işlem yerinde 

gerçekleştirilebilir.  Bu, mutlaka AB içinde olmayabilir.   

Bu ürün türleri için kullanım koşulları, sıvı dezenfektanlar ve sıvı koruyuculardan 

çok daha değişkendir.  Çoğu zaman, birçok farklı materyal aynı biyosidal ürün ile 

işlenebilir ve çok çeşitli koşullarda kullanılan işlenmiş materyallerden daha da farklı 

eşyalar üretilebilir.  Örneğin, farklı polimer materyallerin su emme özellikleri değişir 

ve biyosidal ürün salımı da değişir. Biyosidal ürün konsantrasyonu buna göre 

ayarlanmalıdır. Biyosidal ürünler, kumaşlara bir kaplama olarak uygulanabilir veya 

eğirme veya ekstrüzyondan önce polimere biyosidal ürün eklenerek materyale dahil 

edilebilir.  Bu, materyalin içindeki veya üzerindeki sabitlemeyi değiştirir ve 

performansı etkiler.  Materyaller ve eşyalar iç mekanlarda, dış mekanlarda, ıslak, 

nemli veya kuru koşullarda ve değişen sıcaklıklarda kullanılabilir.  Tüm bunların 

performans üzerinde etkisi vardır.  Uzunluk, dekompozisyon, sıcaklık, sızdırma, 

yıkama vb. gibi hizmet ömrünü simüle etmek, bu PT'lerdeki ürünlerin test edilmesi 

için çok önemlidir.  Bu nedenle, PT 7 ila 10 için etkililik testi, biyosidal ürünün 

gerçekleştirmesi gereken çerçevenin iyi bir açıklamasını gerektirir.  Çoğu durumda, 

her materyal/madde kombinasyonunu test etmek imkansız olacaktır; Bununla 

birlikte, materyal, konsantrasyon aralıkları, kullanım (dış mekan, iç mekan, sıcaklık, 

nem, yük taşıyıcı bileşenler için kullanım, vb.) gibi farklı parametreleri kategorize 

etmek ve her kategori için temsili, tercihen en kötü durum örneklerini test etmeye 

çalışmak uygun olabilir.   
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Yine de, test edilen örneğin hangi aralığı temsil ettiğini tanımlamak ve 

gerekçelendirmek önemlidir. 

Model matrisleri 

Olası materyal ve biyosidal ürün kombinasyonları çok geniştir ve pratikte 

gözlemlenen fenomenler her zaman laboratuvarda yeniden üretilemez.  Belirli bir 

materyal türünü temsil eden ve kullanım amacına uygun bir model matrisi 

seçilmelidir.  Örneğin, plastikleştirilmiş PVC ve poliüretan, sert veya yarı sert 

polimerler için yararlı modeller olabilir ve oda sıcaklığında vulkanize edilmiş bir 

silikon, bir dolgu macununun yararlı bir modelini sağlar.  İlgi, anahtar faktördür.  Bu 

nedenle, bir işlem kullanımda olan doğal elyaflara korumaya yönelikse, model 

olarak doğal bir elyaf kullanılmalıdır.  Birden fazla materyal türü (örneğin plastikler, 

boyalar ve sentetik elyaflar) biyosidal ürün tarafından korunabildiğinde, koruma 

aralığını gösteren temsili matrisler kullanılmalıdır. Farklı materyaller, farklı salım 

davranışları nedeniyle farklı biyosidal ürün konsantrasyonları gerektirebilir. Son 

kullanımın amacının ne olduğunu değerlendirmek de önemlidir (örneğin, bir 

uygulamada biyosidal ürün, bir matris için gerekli korumayı sağlayabilirken, 

diğerinde dayanıklılığı artırabilir).  Amaç, her durumda yapılan beyanları 

desteklemektir.  

Temsili türler 

Herhangi bir testte kullanılan türler, amaçlanan kullanımla ilgili olmalıdır (yani, 

materyal mantar büyümesinden etkileniyorsa mantarlar kullanılmalı, ciltte 

bulunabilecek koku açığa çıkaran bakteriler koku testi için kullanılmalıdır, vb.).  

Bireysel türler yerine konsorsiyum kullanılmalıdır (genel olarak bakteri ile mantar, 

alg vb. karıştırmaktan kaçınılmalıdır, bkz. 5.5.2).  İstisnai durumlarda, 

gerekçelendirildiğinde bireysel türlerin kullanılması kabul edilebilir, ancak 

mikroorganizma konsorsiyumlarının kullanılması gerçekçi kullanım koşullarını 

yansıtmak için iyi bir seçenek olabilir, ancak bireysel türlerin kullanımı da kabul 

edilebilir.  Deneylerde kullanılan türler, özellikle bir materyalin bozulmasının 

önlenmesi amaçlandığında, araştırılan materyal ile ilgili olmalıdır.  Çoğu durumda, 

organizmalar yöntemle belirlenecektir.   
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Çok sınırlı aralıktaki model organizmalarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır 

(örn. tek mantar olarak A. brasiliensis'in kullanılması).  Test, hem işlenmiş hem de 

işlenmemiş varyantlar için kopyalar (en az üç) içermelidir.  

Tablo 11: Örnekler 

 

Beyan 

 

PT 

 

Örnek Problem  

 

Örnek yöntem 

Fungisit, kullanım 
sırasında küf 

oluşumunun 
lekelere neden 

olmasını önlemek 
için boyayı işlemek 

için kullanılır. 

7 Hava şartlarına 
maruz kalan 

boyanmış paneller küf 
oluşumuyla lekelenir 

ve daha sık yeniden 
boyanması gerekir.  

BS 3900 Bölüm G6 

12 haftaya kadar nemli 

koşullara maruz kalan 
boyaları kolonize ettiği 

bilinen mantar sporlarının 
bir karışımı ile aşılanmış 

boyalı paneller, mantar 
büyümesinin görsel 

görünümünü göstermelidir.  
İşlenen örnek bundan 

arındırılmış olmalıdır.  
Fungisit, kullanım 

sırasında küf 
oluşumunu 

önlemek için kağıt 
ürünleri işlemek 

için kullanılır.  

9 Şarap ve bira 

şişelerinde kullanılan 
etiketler mantarlar 

tarafından bozulur ve 
lekelenir ve 

mahzenlerde ve soğuk 
depolarda 

saklandığında 

okunması zorlaşır.  

ASTM D 2020-03 

İşlenmemiş materyal 
örnekleri, testte mantar 

büyümesine karşı yüksek 
bir duyarlılık 

göstermelidir.  İşlenmiş 
örnekler büyümeden 

arındırılmış olmalıdır.  

Fungisidal ve 
bakterisidal 

özelliklere sahip 
biyosidal ürün, 

PVC levha 
materyallerini 

kullanım 
sırasında 

bozulmaya ve 
parçalanmaya 

karşı korumak 
için kullanılır.  

9 Masif zeminlerde 
kullanılan PVC levha 

döşeme alt yüzeyinde 
bakteri ve mantarlar 

tarafından kolonize 
olabilir.  Bu, substratın 

lekelenmesine, 
çatlamasına ve 

ayrılmasına neden 
olur.  

ISO 846 Bölüm A ve C. 

İşlenmemiş materyal 
örnekleri bakteri ve 

mantar gelişimini 
desteklemelidir.  İşlenmiş 

materyal üremeden 

arındırılmış olmalıdır.  

Bina yapılarında 

sıva ve duvar 
kaplamalarında 

oluşan küflerin 
büyümesinin 

inhibisyonu 

10 Hava koşullarına maruz 

kalan duvar yüzeyleri 
saprofitik küflerle 

enfekte olabilir.  

Saha testleri: küf 

büyümesi işlenmemiş 
materyal üzerinde 

gösterilmelidir.  İşlenmiş 
materyal küf oluşumundan 

arındırılmış olmalıdır.    
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5.5.6 PT6 Saklama sırasında ürünler için koruyucular 

Kutu içi koruyucular, boyalar, yapıştırıcılar ve bağlayıcılar dahil olmak üzere birçok 

üretilen üründe yer almaktadır.  Üründe bulunabilecek ve kullanımdan önce 

bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmaları kontrol etmek için kullanılırlar.  Bu 

nedenle, normal raf ömrü boyunca ürün bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı 

olurlar.  Not: Yalnızca bu amaç için kullanılan gıda koruyucuları ve kozmetik 

koruyucular, Ürün Tipi 6'ya dahil değildir.  

Üretilen bir üründe büyümek için, bir mikro organizmanın hem neme (su) hem de 

bir besin kaynağına erişimi olmalıdır.  Son derece geniş bir madde yelpazesi bir 

besin kaynağı görevi görebilir.  Bu maddeler mikroorganizmalar tarafından oldukları 

gibi veya bir tür dönüştürme veya bozunmanın ardından kullanılabilir.  

Besin kaynaklarının mikroorganizmalar tarafından kullanılması, bir veya daha fazla 

bileşenin ürün kaybına neden olarak bütünlüğün ve bozulmanın azalmasına yol 

açar.  Mikrobiyal büyümenin yan ürünleri de bozulmaya katkıda bulunur.  Bu 

nedenle savunmasız ürünler, kullanımdan önce ıslak durumda koruma için kutu içi 

koruyucu içerik gerektirir.  

Kullanımdan önce saklama amaçlı geniş ıslak durum koruyucular grubu, alt 

kategorilere ve alt senaryolara ayrılmıştır:  

PT6.1 Yıkama ve temizleme sıvıları ve insan hijyenik ürünleri 

6.1.1 Yıkama ve temizleme sıvıları (insan hijyenik ürünleri)  

6.1.2 Yıkama ve temizleme sıvıları (genel) ve diğer deterjanlar PT6.2  Boyalar ve 

Kaplamalar (PN)  

PT6.3 Kağıt, tekstil ve deri üretiminde kullanılan sıvılar (P)  

6.3.1 Kağıt üretiminde kullanılan sıvılar (Saklamada dökme hammaddeler)  

6.3.2 Tekstil üretiminde kullanılan sıvılar (Saklamada dökme hammaddeler) 6.3.3 

Deri üretiminde kullanılan sıvılar (Saklamada dökme hammaddeler)  

PT6.4 Metal işleme sıvısı 
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6.4.1 Yağlayıcılar (P) 

6.4.2 Makine yağları (P) 

PT6.5 Yakıt 

PT6.6. Tutkallar ve Yapıştırıcılar 

PT6.7 Mineral çamurları ve diğer matrisler 

Bu alt senaryoların her biri, 5.5.2 ve 5.5.5.1'de açıklandığı gibi test edilebilir.  Bu şu 

şekilde özetlenebilir.  

 Kullanım amacına göre ilgili bir matris seçilmelidir.  Bu matris, biyosidal ürün 

yoksa büyümeyi kolayca destekleyecek şekilde seçilmelidir.  Oldukça yüksek su 

içeriği ve organik madde (ya matrisin kendisinden veya bir kirletici madde 

olarak ilave edilmiş) büyümeye izin verecektir.  

 Varsa, matrisi kapsayan bir standart seçilmelidir (örneğin, yapıştırıcılar için 

ASTM standardı D 4783'ü seçebilirsiniz).  Bu test protokolünden test organizmaları, 

test organizmalarını yetiştirme yöntemi, inkübasyon süresi, inkübasyon sıcaklığı, 

vb. ekstrakte edilebilir ve yukarıda özetlenen ilkeleri izleyen bir test protokolüne 

entegre edilir (örneğin, aşının boyutunu azaltarak).  

Bu ilkeleri izleyen test protokolleri 18 için örnekler aşağıda listelenmiştir.  PT 6 için 

yaygın olarak kullanılan diğer test yöntemleri Ek 8'de bulunabilir.  Ancak, lütfen bu 

test yöntemlerinin kullanım için uygun olmadığını unutmayınız; bu testlerin bir 

beyanı kanıtlamak için ne zaman ve nerede anlamlı olabileceği ve ne zaman 

olmadığı konusunda bir yönlendirme sağlamak için yorumlarla birlikte listelenirler. 

i. Polimer Dispersiyonlarında Kullanılan Biyosidal Aktif Maddelerin Temel 

Etkililiğini Belirleme Yöntemi, IBRG PDG 16-001;  

ii. Sulu Bazlı Boyalarda Kullanılan Biyosidal Aktif Maddelerin Temel Etkililiğini 

Belirleme Yöntemi, (IBRG2 P 16-001; 

 

18 Test protokolleri için IBRG web sitesi: http://ibrg.org/Methods.aspx 

http://ibrg.org/Methods.aspx
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iii. Sulu Bazlı Ürünleri Korumak için Kullanılan Biyosidal Aktif Maddeler için 

Kademe 1 Temel Etkililik Yöntemi, (IBRG2, IBRG PDG 16-007. 

Bu belgeler, sulu bazlı bir matristeki biyosidal aktif maddelerin temel etkililiğini 

belirlemeye yönelik yöntemleri açıklar ve kademe 1 verilerinin oluşturulması için 

tasarlanmıştır.  Beyana bağlı olarak sıcaklık ve kimyasal stabilite gibi ek faktörlerin 

etkisinin test edilmesi gerekecektir. 

Aktif bir maddeyle ilgili bir beyan bakteri büyümesini azaltmak olduğunda, 3 

yöntemin tümü aynı iskelere göre çalışır, ancak kullanılan bakteriler matrise ve aşı 

maddesinin gücüne özgü olduklarından farklılık gösterir (ayrıca bkz. 5.5.4.1).  Aktif 

madde ayrıca mantar büyümesini azalttığını beyan ettiğinde, tek hücreli mayalar ile 

filamentli mantarlar arasında ayrım yapmak gerekli olacaktır, çünkü mayalar koloni 

oluşturan birimler olarak sayılabilirken, filamentli mantarlar sayılamaz (ayrıca bkz. 

5.5.4.2).  

Filamentli mantar Geotrichum candidum , parçalanmış hücrelerin filamentli 

zincirlerini oluşturan bir organizmadır.  Bunlar, tekli artrosporlara kolayca 

parçalandıkları için özeldir.  Bu mantarın büyümesinin sayımı, tek hücreli mayalarda 

olduğu gibi gerçekleştirilebilir.  Bu mantarın kültürlenmesi için detaylar yöntem ii'de 

(Boyalar) verilmiştir.  

Yöntemler i) polimer dispersiyonları ile ilgilenirken ve ii) boyalarla ilgilenirken, 

koruyucuların PT 6'daki diğer tüm matrislerdeki etkililiği bu noktada yukarıda iii) 

altında gösterilen genel bir yönteme göre test edilir.  Birleşik bir yaklaşım sağlar ve 

(henüz) özel bir yöntemi olmayan materyallerle (örneğin sürfaktanlar, temizlik 

ürünleri, mineral çamurları vb.) kullanım içindir.  Bu belgede açıklanan temel 

gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yukarıdaki testlerde olduğu gibi, 

bir uyarım testine (haftalık aralıklarla çoklu aşılama) dayanır ve aynı temel 

gereksinimlerine sahiptir.  
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5.5.7 PT 7 Film koruyucuları ve PT 9 Elyaf, kauçuk ve polimerize materyal 

koruyucuları 

PT 7 (film koruyucuları) ve PT 9 (elyaf, deri, kauçuk ve polimerize materyal 

koruyucuları) içindeki kullanımlar genellikle örtüşmektedir.  Bazen, PT 7 ve 9 

yalnızca uygulama biçiminde farklılık gösterir: biyosidal ürün, materyal üzerine bir 

kaplama tabakası olarak uygulanabilir veya materyale dahil edilebilir.  Bu nedenle, 

açıklanan gereksinimler ve ilkeler aynı şekilde her iki PT için de geçerlidir.  

Uygun yöntemi seçerken, belirli bir biyosidal ürün/materyal kombinasyonunun salım 

şekli özelliklerine dikkat edilmelidir. Bazı biyosidal ürünlerin suda çözünürlüğü çok 

düşüktür ve bu nedenle bir matristen çok düşük bir oranda yayılır.  Bu, doğası 

gereği oldukça hassas olan ve mikroorganizmaların nüfuz edip kolonileşebileceği bir 

materyali korumak için yeterli olabilir.  Bununla birlikte, bir test (örneğin ISO 

16869), etkiyi ölçmek için matristen bir agar katmanına biyosidal ürün emisyonuna 

dayanıyorsa, test böyle bir biyosidal ürünün hiçbir işlevi olmadığını gösterecektir.  

Hücre dışı enzimlerin üretiminden dolayı yüzeylerindeki büyümeyle (özellikle 

kirlenmenin olduğu yerlerde) zarar gören diğer materyaller, bu kadar düşük 

emisyon oranına sahip bir biyosidal ürün tarafından korunamayabilir.  Bu nedenle, 

yöntem seçimi, biyosidal ürünün yanı sıra materyalin özelliklerine de büyük ölçüde 

bağlı olacaktır.  Başvuru sahibi, değerlendirme altındaki ürün için bunu 

gerekçelendirmelidir.  

5.5.7.1 Simülasyon Testleri (Kademe 1 testi) 

İdeal test yöntemi, gerçek hayatı gerçekçi bir şekilde simüle eden koşullar altında 

ilgili test organizmaları konsorsiyumuna bir materyal sunacaktır.  Bu, pratikte 

gözlemlenenlerle aynı olan etkiler üretecek ve bir işlemin kesin olarak 

tanımlanmasına izin verecektir.   

Bu ideale diğerlerinden daha fazla yaklaşan yöntemler bulunmaktadır.  Örneğin, BS 

3900 Bölüm G6 (Ek 6), boyaları nemli koşullarda kolonize ettiği bilinen mantar 

sporlarının bir karışımı ile aşılanmış boyalı panelleri 12 haftaya kadar harici 

besinlerden (gerekirse bunlar aşı ile birlikte eklenebilir) arındırır (bkz. Şekil 8).  
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BS 3900 Bölüm G6, Yönteme Genel Bakış: 

Her kaplamanın hem işlenmiş hem de işlenmemiş varyantlarının kopya 

alt örneklerine, yüzey kaplamalarını kolonize ettiği bilinen bir dizi 

mantardan oluşan bir spor süspansiyonu püskürtülür.  Örnekler daha 

sonra nemli bir odaya aktarılır ve 12 haftaya kadar inkübe edilir.  

Büyüme derecesi, bir derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilir 

ve bu, panellerin fotoğraflarıyla birlikte sonuçlar olarak sunulur.  

Derecelendirme ölçeği: 0 = büyüme yok, 1 = %1 örtü, 2 = %1 - %10 
örtü, 3 = 

%10-%30 örtü, 4 = %30 - %70 örtü ve 5 => %70 örtü 

 

İşlenmemiş kaplamalarda ortaya çıkan büyüme, pratikte gözlemlenene çok benzer 

bir görsel görünüme sahiptir.  Kademe 2 ön maruziyet için, hizmet ömrünü 

keşfetmeye yardımcı olmak için sızdırma veya yapay dekompozisyon kullanılabilir.  

Bir formülasyonun işlenmiş ve işlenmemiş varyantları arasında bir karşılaştırma 

yapılabilir.  Askeri standartların ve spesifikasyonların çoğunun temelini oluşturan 

benzer bir test, BS EN 60068-2-10:2005'tir (bkz. Ek 6); bu test daha geniş bir 

materyal yelpazesi için geçerlidir.  Yine örnekler, gerçek yaşamı simüle etmesi veya 

en azından mantar büyümesi için optimal olması amaçlanan koşullar altında aşılanır 

ve inkübe edilir. 

Şekil 8: Simüle Edilmiş Büyüme Testi Örneği 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standartta geçme/kalma 

kriteri yoktur, ancak kaplama 
endüstrisindeki birçok işçi, 

2'lik bir derecelendirmeyle 
temsil edilen büyümenin 

normalde tolere edilebilecek 

maksimum değer olduğunu 
düşünmektedir.  İşlenmemiş 

bir kaplama üzerindeki 
büyüme örneği solda 

gösterilmektedir. 

Büyüme seviyesi 5 örneği.    
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Bu yöntemlerin modifikasyonları, algler (yüzey kaplamaları için IBRG alg testi 

yöntemi) ve daha az yaygın olarak bakteriler üzerindeki etkileri incelemelerine izin 

vermek için yapılmıştır.  

Bu testlerde etkililik, görsel görünüm, ağırlık kaybının ölçülmesi veya materyalin 

fiziksel özelliklerindeki değişikliklerin belirlenmesi (örn. yük altında eğilmeye veya 

uzamaya karşı direnç) ile değerlendirilir.  Tüm biyolojik testlerde olduğu gibi, bir 

dereceye kadar tekrarlama gerekli olacaktır ve testler, her varyantın en az üç kopya 

alt örneğini kullanmalıdır.   

 

Simülasyon testleri gerçekten çok faydalıdır ve özellikle belirli materyal/biyosidal 

ürün kombinasyonları için değerli bilgiler sağlar ve bazı durumlarda hizmet 

beklentileriyle ilişkilendirilebilir.  Bununla birlikte, bunların gerçekleştirilmesi uzun 

zaman alabilir ve çoğu durumda, belirli bir materyale uyum sağlamak için bir 

şekilde uyarlanmaları gerekir.  

5.5.7.2 Yapay büyüme ortamına dayalı testler (Kademe 1 testi) 

Materyalleri korumaya yönelik biyosidal ürünlerin performansını incelemek için açık 

ara en yaygın kullanılan yöntemler, agar plakaları gibi yapay büyüme ortamlarına 

dayalı olanlardır.  Örneğin, hem ISO 846:1997 hem de ASTM G21-09, 

formülasyonlarda fungisitlerin performansını ölçmek için plastik endüstrisinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır (ayrıca ISO 16869: 2008).  ISO 846, plastiği 

kullanılan organizmalar için tek besin kaynağı haline getirmeye çalışarak ve aynı 

zamanda harici bir kaynak sağlayan bir varyant sağlayarak plastik formülasyonların 

mantar ve bakteriye ilişkin bozulmaya duyarlılığına yönelik çalışmalara izin verir.  

Ayrıca, örneklerin toprağa gömüldüğü ve daha sonra ağırlık ve mukavemet kaybı 

açısından incelendiği bir hizmet ömrü simülasyon testi varyantını da içerir (boru ve 

kablo üreten endüstrilerde son derece faydalıdır).  Plastiği tek besin kaynağı 

yapmak, bir biyosidal ürünün materyali koruma yeteneğini incelemenin ideal yolu 

gibi görünse de, birçok durumda kolonizasyona ve ardından polimerde hasara yol 

açan kirlilik varlığıdır (bazen biyokorozyon olarak adlandırılır). Bu nedenle, belirli 

polimerler için, bir biyosidal ürünün etkililiğini belirlemede harici  

besinlerin varlığı önemlidir.   
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Çoğu durumda, materyalin kolonizasyonunu ve bozulmasını etkilemek için bir 

organizmalar konsorsiyumu gereklidir ve genel olarak, konsorsiyum kullanan 

yöntemler seçilmelidir.  

Plastikler için kullanılanlara benzer test teknolojileri, belirli tekstil ürünleri, kağıtlar 

ve yüzey kaplamaları için mevcuttur.  En sık kullanılanlar Ek 9'da listelenmiştir; 

ancak, lütfen bu test yöntemlerinin kullanım için uygun olmadığını unutmayınız; bu 

testlerin bir beyanı kanıtlamak için ne zaman ve nerede anlamlı olabileceği ve ne 

zaman olmadığı konusunda bir yönlendirme sağlamak için yorumlarla birlikte 

listelenirler. Yapay büyüme ortamı üzerindeki testlerin temel ilkelerinin bir 

açıklaması, örnek olarak ASTM G21 kullanılarak Şekil 9'da verilmiştir.  

Agar plakalı testlerin en büyük dezavantajı, büyüme ortamının biyosidal ürün ile 

etkileşmesidir. Biyosidal ürün, agara yayılabilir ve orada bir etki gösterir, ancak aynı 

zamanda orijinal matriste seyreltilebilir.  Agara yayılmayan daha az çözünür bir 

madde, tersine, yanlış bir negatif etki gösterebilir.  Bu nedenlerden dolayı, agar 

plakalı bir teste göre her zaman bir simülasyon testi tercih edilmelidir.  

Şekil 9: Agar Plakasına Dayalı Test Örneği 

ASTM G21, Yöntem Taslağı: 

 

 

 

Hem işlenmiş hem de işlenmemiş 

materyalin kopya örnekleri, mineral tuz 

bazlı bir agar ortamına gömülür.  Örnek 

ve çevreleyen agar daha sonra 

plastikleri kolonileştirdiği bilinen mantar 

türleri karışımının sporları ile aşılanır.  

Plakalar daha sonra nemin 28 güne 

kadar >%85 bağıl nemde tutulduğu 

odalara yerleştirilir.  Örnekler daha 

sonra mantar büyümesinin varlığı 

açısından incelenir.  İşlenmemiş bir 

materyal üzerindeki tipik büyüme, 

soldaki plakada gösterilmiştir.  

İşlenmemiş Plastikte Büyüme  
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5.5.7.3 Kademe 2 Testi 

Kullanım amacına bağlı olarak, hizmet ömrünü keşfetmeye yardımcı olmak için ön 

maruziyet, sızdırma veya yapay dekompozisyon kullanılabilir.  Seçilen 

parametrelerin uygunluğu açıklanmalıdır.  

Kademe 2 testleri için özel testler veya tasarımlar yoktur.   Temel olarak, test edilen 

materyalin ön işleme tabi tutulması dışında kademe 1'deki ile aynı yöntemler 

uygulanabilir.  Bazı durumlarda, yaşlandırma normları kullanılabilir (örneğin, her 

ikisi de işlenmiş ahşap için geliştirilmiş olan EN 73:201419, EN 84:199720 

uyarlamaları).  Diğer durumlarda, kademe 1 yöntemlerinin varyasyonları 

kullanılabilir (örneğin, yukarıda açıklandığı gibi ISO 846'nın toprağa gömme 

varyantı gibi).  Hizmet ömrü koşullarında işlenmemiş materyalde büyüme veya 

hasar görülmesi özellikle önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Biyolojik test öncesinde işlenmiş ahşabın hızlandırılmış yaşlandırma testleri.  Evaporatif yaşlandırma prosedürü 

20 Biyolojik test öncesinde işlenmiş ahşabın hızlandırılmış yaşlandırma testleri. Sızdırma prosedürü  
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Bazı durumlarda kademe 2 testleri için yapay bir aşı kullanmak gerekli olmayabilir.  

Ürünün kullanımı sırasında tipik olarak karşılaşılan organizmaları temsil edecek 

şekilde doğal olarak kolonize edilmiş bir test ortamı kullanmak mümkün olabilir.  

Pratikte karşılaşılanlar gibi daha düşük kirlilik seviyelerinin kullanılması geçerli 

olabilir.  Bazı durumlarda, standart test organizmalarına ek olarak uygulama ile ilgili 

test organizmalarını dahil etme ihtiyacı olabilir.  Her durumda, başvuru sahibi, test 

organizmalarının ilgili koruyucu uygulama/uygulamaları ile neden ilgili olduğuna dair 

bir gerekçe sunmalıdır.  Talep edilen tüm organizmalar için temsili olanlar test 

edilmelidir.  

5.5.7.4 Kademe 3 Testi 

Bazı durumlarda, belirli beyanları desteklemek için kademe 3 testi gerekebilir.  

Bunlar, işlenmiş materyallerin kullanımdaki işlenmemiş materyallerle karşılaştırıldığı 

saha testleri olabilir.   

Örneğin, işlenmiş ev cepheleri, aynı bölgedeki işlenmemiş ev cepheleri ile 

karşılaştırılabilir ve yeniden boyamaya ihtiyaç duyulana kadar geçen süre ölçülebilir.  

Benzer şekilde, işlenmemiş gömülü kabloların işlem görmüş olanlara kıyasla 

değiştirme süresi bir saha testinde incelenebilir.  İşlenmiş ve işlenmemiş 

materyaller için koşulların aynı veya en azından karşılaştırılabilir olmasına ve 

gözlemlenen parametreler dışındaki diğer parametrelerin sonuçları etkilememesine 

dikkat edilmelidir.  Sonuçların geçerliliğinin istatistiksel analiz vb. ile desteklenmesi 

gerekebilir, özellikle de gözlenen farklılıklar küçükse.  
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Aşağıdaki özet, geçerli bir test için temel gereksinimlere bir kılavuz sağlar:  

i. Korunması gereken malzemeyi(malzemeleri) temsil etmek için 

ilgili bir model matrisi seçilmelidir; 

ii. Nem sıcaklığı ve kirlilik açısından ilgili kullanım koşulları 

seçilmelidir;  

iii. Test materyalinin işlenmemiş bir varyantı dahil edilmeli ve 

biyosidal ürünün testin sonunda önlemesi amaçlanan 

büyüme/bozulma modelini göstermelidir; 

iv. Test, ele alınan malzeme/problemle ilgili organizmaları 

kullanmalıdır;  

v. Bir organizma konsorsiyumu kullanan testler, tek tür kullananlara 

göre tercih edilmelidir; 

vi. Hem işlenmiş hem de işlenmemiş malzemelerden minimum üç 

kopya test parçası kullanılmalıdır;  

vii. Nihai veriler, hizmet koşullarının işlenen malzeme/eşyanın 

performansı üzerindeki etkisinin bazı göstergelerini veya bir 

yaşlandırmadan elde edilen verileri içermelidir.  

Tablo 12: Geçerli Bir Test Koruması için Temel Gereksinimler 

 

 

5.5.7.5 Koku açığa çıkaran mikroorganizmalar tarafından üretilen 

Kokunun Önlenmesi 

PT 7 ve 9'daki biyosidal işlevlerin çoğu ile test koşulları, kullanım koşullarını oldukça 

iyi simüle eder ve mikrobiyal büyüme veya aktivitenin etkileri oldukça kolay 

gözlemlenebilir.  Koku kontrolü ile, koku genellikle basit bir şekilde 

ölçülemediğinden, bir laboratuvar testinde bunu başarmak çok daha zordur.  

Koku üretimini simüle etmek için laboratuvar testleri şu anda mevcut değildir, 

ancak bu tür testleri geliştirmek için bazı çalışmalar yapılmaktadır (örneğin, L-

lösinin baskın bir ayak kokusu bileşiğini temsil eden izovalerik aside biyo 

dönüşümünü engellemek için bir test).  Bu nedenle şu anda, kokunun önlenmesi 

çoğu durumda dolaylı olarak mikrobiyal inhibisyon ölçülerek ölçülür.  
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Geleneksel olarak tekstil ürünleriylerle (ve ilgili materyallerle) kullanılan iki ana test 

türü vardır.  İlk ana grup, agar plakaları kullanır ve diğer ana grup, sulu bir 

ortamda süspansiyon kullanır.  Her iki durumda da, işlenmiş bir tekstil ürününün 

(genellikle) bakteri popülasyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Ek 10'da genel 

bir bakış verilmiştir; ancak lütfen listelenen test yöntemlerinin kullanım için uygun 

olmadığını unutmayınız; bu testlerin bir beyanı kanıtlamak için ne zaman ve nerede 

anlamlı olabileceği ve ne zaman olmadığı konusunda bir yönlendirme sağlamak için 

yorumlarla birlikte listelenirler. 

Agar plakası tabanlı testler  

Agar plak tabanlı testler önerilmez.  Bu testlerin, tekstil ürünlerinde kokuyu kontrol 

etmeyi amaçlayan etkilerin ölçülmesinde neredeyse hiçbir faydası yoktur.  Bu tür 

testler, ya agar içine tohumlanan ya da üzerine yerleştirilen bakterilerin büyümesini 

engellemek için yeterli konsantrasyonda tekstil ürününden agar ortamına taşınan 

biyosidal ürünlere dayanır (bkz. Şekil 9).  Difüzyon özellikleri, bir biyosidal üründen 

diğerine ve bir tekstil ürününden diğerine büyük ölçüde değişir ve büyüme 

ortamının kendisi, biyosidal ürün tarafından üstesinden gelinmesi gereken büyük bir 

kirlilik yükü sunar.  Büyümenin olmadığı daha büyük alanlar genellikle daha güçlü 

etkilerle ilişkilendirilir, ancak bunlar aynı şekilde bir biyosidal ürünün bir 

materyalden sızdırma oranındaki farklılıklara da atfedilebilir.  

Süspansiyon testleri  

İkinci ana grup olan süspansiyon testleri, işlenmiş bir tekstil ürünüyle temasın 

ardından popülasyonun büyüklüğündeki değişiklikleri ölçer.  Ek 10'da bir dizi 

protokol açıklanmaktadır.  Bununla birlikte, çoğu, agar difüzyon yöntemleri gibi 

uygulamalarının, tekstil ürünlerinde aşırı işleme yol açabilecek şekilde süspansiyon 

ortamında nispeten yüksek konsantrasyonlarda besin kullanır.  Bu nedenle bu 

yöntemler kullanılmamalıdır.  Süspansiyon ortamında daha düşük besin 

konsantrasyonlarının kullanılması ve çamaşır yıkama gibi ön işlemlerin 

kullanılmasıyla, bu yöntemler koku üzerindeki etkilerin ölçülmesinde kullanılmak 

üzere uyarlanabilir.   
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Böyle bir adaptasyon, OECD Kademe 1 yönteminde işlenmiş eşyalar (gözenekli 

materyaller21) ve IBRG Tekstil Yöntemi22'de uygulanmıştır.   

Bunlar Şekil 10'da şematik olarak açıklanmıştır ve hücre süspansiyonunda bulunan 

besin miktarının önemli ölçüde azaltıldığı ISO 20743: 2007'nin "mikrop" sayımı veya 

absorpsiyon aşamasına dayanmaktadır.  

İşlenmiş birçok materyal, bir süspansiyon testinde kesinlikle aktivite 

gösterebilecektir.  Bir bakteri konsorsiyumuna karşı aktivite (örneğin,  

Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium xerosis, Proteus vulgaris, Escherichia 

coli, vb. gibi bir dizi Gram Pozitif ve Gram Negatif bakteri türüne karşı) muhtemelen 

koku üretimini engelleyecektir.  Bununla birlikte, kullanıcının cildinin aşırı maruziyeti 

mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir.  Bu nedenle, OECD Kademe 1 yöntemi 

ve IBRG Tekstil yöntemi (Şekil 10) gibi tekstil işlemlerine uyarlanmış testler tercih 

edilir.  

21 OECD (OECD ENV/JM/MONO(2014)18: Gözenekli ve Gözeneksiz Antibakteriyel İşlenmiş Materyallerin Antibakteriyel 

Aktivitesini Değerlendirmeye Yönelik Kantitatif Yöntem için Rehber Doküman (Test ve Değerlendirmeye ilişkin OECD Serisi No. 

202 ve Biyosidal Ürünlere ilişkin Seri No. 8).  

22 IBRG, Uluslararası Biyobozunma Araştırma Grubu (2013): Tekstil Ürünleri ve Gözenekli Materyaller ve Eşyaların 

Bakterisidal Aktivitesini Değerlendirmeye Yönelik Kantitatif Yöntem.  IBRG TEX/13/005 (www.ibrg.org).
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Şekil 10: OECD/IBRG Kademe 1 Tekstil Testi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kademe 2 testi 

Çoğu durumda, bir tekstile katılan aktif maddenin büyük bir kısmı, ya gevşek ya da 

sadece kısmen bağlanmış materyalin emisyonu ya da elyaf kaybı (tiftik) ile ilişkili 

olarak yıkama sırasında kaybolur.  Bu aynı zamanda, birlikte yıkandığında aktif 

maddelerin işlenmiş materyallerden işlenmemiş materyallere aktarılma potansiyeli 

olduğu anlamına gelir.  Genel olarak, çevreye veya kullanıcıya emisyon oranı 

nadiren süreklidir.  Ayrıca, tekstil işleminden elde edilen diğer kimyasalların yanı 

sıra çamaşır yıkama işleminde kullanılan kimyasallar da biyosidal ürünün işlevine 

müdahale edebilir.  

Genel olarak, ayakkabı ve giysilerde koku oluşumunu önlemek için gereken etkiler 

hafiftir.  Onlara en büyük talep, genellikle birden fazla aklama siklusunu takiben 

aktivitenin sürdürülmesidir.  Bu nedenle, yıkama ve yaşlandırma yoluyla hizmet 

ömrü koşullarının simülasyonu esastır.  İşlevselliği korumak ve kullanımda, temizlik 

sırasında ve atma sırasında biyosidal ürün emisyonları yoluyla çevrenin aşırı 

maruziyeti en aza indirmek için özen gösterilmelidir.   

 

3 Test Parçasını her biri 200 µl  

Hücre Süspansiyonu ile (50 x 50 mm) 

aşılayınız 

35s C 

'de 24 saat 

inkübe ediniz 

Bir nötrleştirici kullanarak  

numunelerden hücreleri "ekstrakte edin" 

Test parçalarını (her biri 0,4 g) 

ayrı steril kaplara aktarın 

 

 

 

Hücre süspansiyonunu 

 hazırlayın (ca 105 

cellsml-1) 

CFU'ları belirleyin 
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Şekil 10'da açıklanan yöntem (kimyasal analizin yanı sıra) çamaşır yıkama siklusları 

ile kombinasyon halinde kullanımdaki etkililiğin sürdürülmesinin ölçülmesinde 

faydalı olabilir.  

Aktif bir madde veya bir biyosidal ürün, genellikle çok çeşitli beklenen talepler ve 

dayanıklılık beklentileri ile geniş bir yelpazedeki tekstil türlerini işlemeye yöneliktir.  

Her potansiyel kombinasyon ve giysi tipini ele almak zor olabilir.  Bununla birlikte, 

tipik tekstil karışımları üzerine yapılan çalışmalar, uygun etkililiği sağlamak için 

kullanılabilir.  Bazı örnekler aşağıdaki Tablo 13'te verilmiştir.    

 

Kademe 3 testi 

Şu anda koku önleyici işlevselliği göstermenin tek gerçek güvenilir yöntemi, 

çoğaltılmış ve istatistiksel olarak tasarlanmış giyim denemeleridir.  Yukarıda 

açıklanan Kademe 1 ve 2 testleri, dayanıklılık vb. ile ilgili faydalı veriler sağlayabilir 

ancak ürettikleri verileri yorumlarken dikkatli olunmalıdır.  Örneğin, bir giysi veya 

ayakkabının yalnızca belirli kısımlarına bir işlem uygulanabilir veya bir tekstil 

dokumasında yalnızca belirli sayıda filament üzerinde mevcut olabilir.  Biyodeneyde, 

aşı, tekstil alt örneğinin tamamı boyunca dağıtılır ve salınan herhangi aktif bir 

madde, bu aşı boyunca hareket edebilirken, kullanımda bu gerçekleşmeyebilir.  

Vücuttan atılımlar tarafından üretilen nem, biyosidal ürünün testte kaplandığı sıvı 

süspansiyondan daha az salınmasını tetikleyebilir.  Ciltte bulunan bakteri 

popülasyonları, kullanılan test konsorsiyumuna kıyasla biyosidal üründen daha az 

etkilenebilir. Sonuç olarak, kullanıcı denemeleri, özellikle tekstil ürünleri söz konusu 

olduğunda koku önleyici etkileri kanıtlamak için güvenilir yöntemler olarak 

önerilmektedir, ancak ilgili kokuya neden olan mikroorganizmalarla uygun 

mikrobiyolojik çalışmalar da koku önleme beyanlarını kanıtlamak için kabul edilebilir 

yollar olabilir.  Koku önleme beyanlarını test etmek için muhtemelen 

uyarlanabilecek insan değerlendiricilerden oluşan bir standart EN 13725'tir.  
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Tablo 13: Koku: Örnek Beyanlar, Problemler ve Test Yaklaşımları 

 

 

Beyan 

 

PT 

 

Gerekli kanıt 

 

Örnek yöntem 

 

Halı, küf 
oluşumundan 

kaynaklanan 
kokuları önlemek 

için işlenir.  

 

9 

 

Veriler, işlenmiş halının 
mantar büyümesini 

desteklemediğini, 
işlenmemiş halının ise 

desteklediğini 
göstermelidir.  

 

Mantar büyümesine karşı 
direnci göstermek için 

AATCC 174 gibi bir yöntem 
kullanılabilir.  

Eylaflardan/arka parçadan 
yer değiştirmeyen aktif 

maddeler için kabin bazlı bir 
simülasyon testi daha 

uygun  
olabilir.  

Etkinin yeterince 

dayanıklı olduğu 
gösterilmelidir.  

Simüle edilmiş yaşlanmanın 

ardından aktivitenin devam 
ettiği gösterilmelidir.  

 
Spor yeleği  

 
9 

 
Bir saha denemesinden 

elde edilen veriler,  

işlenmiş spor 

formalarında 
işlenmemiş olanlara 

kıyasla kokunun  
azaldığını göstermelidir. 

Etkinin, hizmet ömrü 
boyunca yapılan 

herhangi bir beyanla 
eşleşecek kadar 

 
Deneme veya bilimsel 

olarak geçerli koku tabanlı  
simülasyon giysi çalışması.  

Simüle edilmiş yaşlandırma 

/ yıkamadan önce ve sonra 
etkililiğin bir karşılaştırması 

yapılmalıdır. Bu, saha 
denemeleri, simülasyon 

testleri veya OECD Kademe 
1 yöntemi gibi bir test 

kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. 

Sonuncusu, bir 
antimikrobiyal etkiyi ortaya 

çıkarmak için yıkama / 
yaşlandırmasonrasında hala 

yeterli aktivitenin mevcut 
olduğunu göstermek için 

kullanılabilir. 

koku oluşumunu 
engellemek için 

işlenir.  

 

  

  

  

  

  yeterli dayanıklılığa 
sahip  

  olduğu gösterilmelidir.  
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5.5.8 PT8 Ahşap koruyucuları 

GENEL GİRİŞ 

Bu belge, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için AB Biyosidal Ürünler 

Yönetmelikleri (BPR) çerçevesinde geçerli olan ahşap koruyucu biyosidal ürünler için 

etkililik testlerinin değerlendirme metodolojisini ele almaktadır (BPR Ek VI).  

Belgenin, gerekli verileri geliştirmek için referans olarak kullanılan standartların, 

standartlaştırılmış yöntemlerin veya diğer yöntemlerin yerini alması 

amaçlanmamıştır.  Bilimsel bir kılavuz olarak kabul edilir ve okuyucunun, 

ayrıntıların daha fazla açıklama gerektirmesi durumunda standartlara veya uygun 

literatüre başvurması tavsiye edilir.  

Bu belgenin amacı, başvuru sahipleri ve Yetkili Otoriteler (CA'lar) için PT8 ürünleri 

için biyosidal ürün ruhsatlandırmasının etkililiğinin değerlendirilmesi için ortak bir 

temel sağlamaktır.  

Alternatif test yöntemleri dikkate alınabilse de, bu belge esas olarak önleyici 

kullanımlar için EN 599-1 standardına ve iyileştirici kullanımlar için EN 14128 

standardına dayanmaktadır.  

Bu belge, ahşabı tahrip eden veya ahşabı bozan organizmaların (kereste fabrikası 

veya odun depolarında kütüklerin geçici olarak işlenmesi, yeşil kesilmiş kerestenin 

geçici işlemlerinin yapılması, yuvarlak kereste dahil kesilmiş kerestenin işlenmesi, 

ahşap esaslı panelin işlenmesi) ve kullanımdaki kesilmiş kerestenin iyileştirici 

işlemlerinde kullanılan ürünlerin kontrolü ile ahşabın önleyici işlemlerinde (kereste 

fabrikası aşaması dahil) kullanılan ürünleri kapsar.  

Standartların yürürlüğe girmesinden önce piyasada bulunan ürünler için (1990'da 

EN 599 için ve 2004'te EN 14128 için):  

 Ürünle ilgili etkililik verileri sağlanmalıdır.  

 Ürün etkililiğinin değerlendirilmesi, uzman görüşüne dayanmalıdır;  

 Literatürden alınan veya sertifikasyonda kullanılan bazı veriler durum bazında 

kabul edilebilir.  
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Veriler ürünün etkililiğini kanıtlamak için yeterince güvenilir olmadığında, EN 599 

ve/veya EN 14128'e göre yeni testler gerekli olacaktır.  

Bu belgenin gözden geçirilmesi sırasında, kullanım kataloğunun, ürün 

değerlendirmesine (PT8) ilişkin kılavuz için Teknik notlar (TNsG) Ana Bölüm 7'ye 

dahil edilmesi seçilmiştir.  Kullanım kataloğunun bu belgeye eklenmesi, ürünün 

beyanlarını uyumlaştırmak için ortak bir temel sağlamaktır.  Beyanın unsurlarını 

aynı sırayla sıralayarak ve aynı terminolojiyi kullanarak ikinci kez karşılıklı tanımayı 

kolaylaştıracaktır.  Etiket üzerinde ürünle ilgili kategoriler aşağıdaki paragraflarda 

anlatıldığı gibi sunulmalıdır.  Kodlar bu belgenin okunabilirliğini artırır ve etikette 

olması beklenmez.  

Bu belgenin güncellenmesiyle ilgili olarak, canlı bir belge olarak kabul edilmeli ve 

düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerekirse ECHA prosedürlerine göre 

güncellenecektir.  

Testler, bu belgenin yürürlükteki güncel sürümüne göre yapılmalıdır.  Yeni sürümün 

onaylanmasından önce başlatılan tüm testler kabul edilebilir.  

5.5.8.1 Etiket beyanları 

Etkililik konularını uyumlaştırmak için, ürünün farklı kullanımlarının aşağıdaki 

öneriye göre sunulması önerilmektedir.  Bu, aşağıda listelenen kategorilerin sırasını 

izlemelidir.  

 

Bu sınıflandırmanın amacı, aşağıdaki sorulara net bir cevap vermektir:  

 Ürün nerede kullanılıyor?  

 Ürün ne için kullanılır?  

 
 

 

 

 

 

Nerede? Kullanıcı 
Ahşap 
kategorisi 

Ahşap ürün 

Ne için? 
Uygulama 
amacı 

Uygulama 
yöntemi 

Kullanım Alanı 
Nasıl? 

Hangi organizmaları 

kontrol etmek için? 

Hedef 
organizmalar 
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 Ürün nasıl kullanılıyor?  Hangi organizmaları kontrol etmek için?  

Etkililiği destekleyen veriler de bu formatı takip etmelidir.  

Etikette bulunması gereken ana kategoriler Tablo 14'te listelenmiştir ve aşağıdaki 

paragraflarda detaylandırılmıştır.  

Tablo 14: Farklı kategoriler ve ilgili ürün kodları 

 

Kategoriler  Ürün kodu 

Kullanıcı kategorisi A.xx 

Ahşap kategorisi B.xx 

Ahşap ürün C.xx 

Uygulama amacı ve Kullanım alanı D.xx ve E.xx 

Uygulama yöntemi ve oranı F.xx 

Hedef organizmalar G.xx 

5.5.8.1.1 Kullanıcı Kategorisi (Ürün kodu A.xx) 

Ürünün hedef kullanıcıları hakkındaki bilgiler etiket üzerinde sunulmalıdır, farklı 

kullanıcı kategorileri Tablo 15'te sunulmuştur.  

Tablo 15: Kullanıcı kategorileri 

 

Kullanıcı Kategorisi Örnek Ürün Kodu 

Profesyonel olmayan/genel  Tüketiciler tarafından evde 

kullanılan ürün 

A.10 

Endüstriyel  Endüstriyel uygulayıcı A.20 

Profesyonel  Haşereyle mücadele kullanıcısı A.30 
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5.5.8.1.2 Ahşap Kategorisi (Ürün kodu B.xx) 

Bu bölüm, EN 335 standardında tanımlanan kullanım sınıflarını değil ahşap 

kategorisini ele almaktadır.  Etkililik açısından EN 599-1, Ek D'de ahşap keresteler 

iki kategoriye ayrılır: yumuşak ve sert ahşap.  

Yumuşak ahşap ve sert ahşaptürleri, belirli biyolojik maddelerin saldırısının 

derecesine ve türüne farklı tepki verir.  

Çoğu durumda, testler yumuşak ahşapta yapılır.  Bazı durumlarda bu verilerin sert 

ahşaplarda okunması kabul edilebilir, ancak diğer durumlarda sert ahşaba karşı özel 

testler yapılması gerekir. (bkz. EN 599-1).  

Tablo 16: Ahşap kategorileri 

 

Ahşap kategorisi Ürün Kodu 

Yumuşak ahşap B.10 

Sert ahşap B.20 

5.5.8.1.3 Ahşap Ürün (Ürün kodu C.xx) 

Aşağıdaki Tablo 17, inşaat materyali olarak veya mobilya imalatında kullanılan 

ahşap ürün türlerini açıklamaktadır.  Ahşap ürünler, masif ahşap ve ahşap esaslı 

paneller olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.  Avrupa standartlarına göre, ahşap 

esaslı paneller dört kategoriye ayrılır: kontrplak (EN 636), OSB (EN 300), Partikül 

(EN 309 ve EN 312) ve Elyaf (EN 622).  
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Tablo 17: Ahşap ürün kategorileri 

 

Ahşap kategorisi Ürün Kodu 

Masif ahşap C.10 

Yeniden yapılandırılmış masif ahşap 

Basınç, yapıştırıcı ve bağlayıcı içeren işlemlerle üretilen 

tasarlanmış masif ahşap ürünler  

C.11 

Paneller  C.20 

Kontrplak paneller C.21 

OSB paneller C.22 

Partikül panelleri C.23 

Elyaf paneller C.24 

5.5.8.1.4 Uygulama amacı ve kullanım alanı 5.5.8.1.4.1 Uygulama amacı 

(Ürün Kodu D.xx) 

Sağlam ahşabın ahşabı tahrip eden maddeler ve/veya parçalayıcı mantarlarla 

enfekte olmasını önlemek için önleyici bir işlem kullanılır.  İyileştirici işlem, ahşaba 

halihazırda saldırmış olan enfektif organizmaları öldürmek ve bunların ahşabın geri 

kalanına yayılmasını önlemek için kullanılır.  

 

Önleyici işlemler, çoğu zaman imalat sürecinde kullanılır, ancak ahşap kullanım 

durumundayken de yapılabilir (örneğin, binanın çerçevesi, bir köprü).  

Bir ürünün ahşap koruyucu işlemlerde, iyileştirici işlemlerde ve bazen her ikisinde 

birden kullanılabileceği gerçeğine göre, ahşap koruyucu ve iyileştirici işlemlerin aynı 

işlemler kapsamında olmadığı gerçeğine göre, uygulama amaçlarının Tablo 18'de 

gösterildiği gibi bölünmesi önerilmektedir. 

Bu sınıflandırmanın amacı, AB genelinde aynı sınıflandırmaya sahip olunmasını 

sağlamaktır.  
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Tablo 18: Uygulama amacı 

 

Uygulama 

amacı 

İşlem Türü  Ürün Kodu 

Önleyici  Geçici önleyici işlem / kütükler D.10 

Geçici önleyici işlem / yeşil kesilmiş kereste D.20 

Önleyici işlem / kullanımdaki mavi çürük D.30 

Önleyici işlem-kullanım sınıfı (kullanım alanı 

için aşağıdaki bölüme bakın - kod E)  

D.40 

İyileştirici İyileştirici işlem / kullanımdaki ahşap D.50 

Önleyici  Diğer (örneğin direk bakımı için)  D.60 

5.5.8.1.4.2 Kullanım Alanı (Ürün Kodu E.xx)  

EN 335:2013'te açıklanan kullanım sınıfları, genel nem içeriği ve hakim biyolojik 

bozulma maddelerine referansla hizmet koşulları açısından tanımlanmıştır.  Farklı 

sınıflar (ve ilgili uygulama kodları) Tablo 19'da gösterilmektedir.  

 Kullanım sınıfı 1: ahşap veya ahşap esaslı ürünün bir yapının içinde olduğu, hava 

ve ıslanma maruziyeti durum;  

 Kullanım sınıfı 2: ahşap veya ahşap esaslı ürünün kaplama altında olduğu ve hava 

şartlarına (özellikle yağmura ve yoğun yağmura) maruziyet, ancak ara sıra fakat 

kalıcı olmayan ıslanmanın meydana gelebileceği durum;  

 Kullanım sınıfı 3: ahşap veya ahşap esaslı ürünün yeryüzünde olduğu ve havaya 

(özellikle yağmura) maruz kaldığı durum;  

 Kullanım sınıfı 4: ahşap veya ahşap esaslı ürünün toprak veya tatlı su ile doğrudan 

temas halinde olduğu durum;  

 Kullanım sınıfı 5: ahşap veya ahşap esaslı ürünün sürekli veya düzenli olarak tuzlu 

suya (yani deniz suyu ve acı su) daldırıldığı durum.  

Kullanım sınıfı 3, iki alt sınıfa ayrılır:  
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 3.1: Ahşap ve ahşap esaslı ürünler uzun süre ıslak kalmaz.  Su birikmez;  

 3.2: Ahşap ve ahşap esaslı ürünler uzun süre ıslak kalır.  Su birikebilir.    

EN 335 standardının (2009) önceki sürümünde açıklanan kullanım sınıfları 4.1 ve 

4.2, hem dış hem zemin hem de tatlı su temasında ahşap dahil olmak üzere tek 

kullanım sınıfı 4'te birleştirilmiştir. 

Tablo 19: Farklı kullanım alanları 

 

Kullanım Alanı Ürün Kodu 

Kullanım sınıfı 1 E.10 

Kullanım sınıfı 2 E.20 

Kullanım sınıfı 3* E30 

Kullanım sınıfı 3.1 E.31 

Kullanım sınıfı 3.2 E.32 

Kullanım sınıfı 4 E.40 

Kullanım sınıfı 5 E.50 

* kullanım sınıfı 3.1 ve kullanım sınıfı 3.2'yi içerir 

5.5.8.1.5 Uygulama yöntemi ve uygulama oranı (Ürün kodu F.xx):  

Mevcut çeşitli yöntemler genel olarak üç gruba ayrılabilir:  

 Yüzeysel işlemler: Bu tür basınçsız işlemler arasında fırça, püskürtme, rulo, ped 

uygulaması ve daldırma (batırma) işlemleri (ahşabın koruyucu için birkaç dakika ile 

birkaç saat arasında değişen süreler boyunca temas halinde olabileceği) yer alır.  

Uygulama oranları genellikle g/m2, ml/m2 olarak ifade edilir.  

 Nüfuz edici işlemler: Bu tür işlemler arasında vakum basıncı, değişken salımlı 

basınç, çift vakum ve difüzyon işlemleri gibi basınçsız işlemler bulunur.  Uygulama 

oranları genellikle kg/m3 olarak ifade edilir.  
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 Diğer işlem yöntemleri: Yukarıda açıklananlardan farklı uygulama yöntemleri 

için (fümigasyon, enjeksiyon), ya spesifik olarak ilgili veriler ya da verilerin dahil 

edilmemesine ilişkin bazı gerekçeler (yani, nüfuz edebilirlik/tutulum ile ilgili 

ayrıntılar, vb.) değerlendirilmek üzere CA'ya sunulmalıdır. 

Bazı PT 8 ürünleri bir son kat ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örn. pencere 

çerçevesi için astarlar.  Üreticiye göre son kat gerekli ise bu ürünle birlikte 

uygulanmalıdır.  Daha genel bir kullanım öngörüldüğünde, uygulanan normlara göre 

genel kaplama materyalleri kullanılabilir.  

Tablo 20: Uygulama yöntemi 

 

Uygulama yöntemi Ürün Kodu 

Yüzeysel uygulama/fırça/rulo/ped uygulaması F.10 

Yüzeysel uygulama / püskürtme uygulaması F.11 

Yüzeysel uygulama / akış kaplaması / aspirasyon F.12 

Yüzeysel uygulama / köpük işlemi F.13 

 

Uygulama yöntemi Ürün Kodu 

Yüzeysel uygulama / daldırma işlemi F.14 

Enjeksiyon  F.20 

Basınç işlemi F.30 

Basınç işlemi / vakum basıncıyla emdirme F.31 

Basınç işlemi / çift vakum F.32 

Fümigasyon  F.40 

Fümigasyon balonu F.41 

Kullanımdaki direk fümigasyon F.42 

Tutkal ve harç ile karıştırma F.50 

Yayılma F.60 

Katı peletler / çubuklar F.61 

Direk bandajı / sarma / ped uygulaması F.62 

Diğer uygulama yöntemleri F.70 
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5.5.8.1.6 Hedef organizmalar (Ürün kodu G.xx) 

Bu bölüm, biyolojik saldırıyı önlemeye yönelik işlemler veya mevcut saldırıyı yok 

etmek veya ortadan kaldırmak için iyileştirici işlemler için ürünün beyan edilen 

kullanımlarıyla ilgili olarak hedef organizmaların ana kategorilerini açıklamaktadır.  

Ek 11, temel hedef organizmalar hakkında daha fazla bilgi verir.  

Bir ahşap koruyucu ürünün önerilen kullanımından kaynaklanan hedef organizmalar 

üzerinde bir dizi olası etki vardır.  Bir ahşap koruyucunun etkililik verileri, biyolojik 

saldırıyı önlemek için ön işlem olarak veya mevcut saldırıyı ortadan kaldırmak veya 

yok etmek için iyileştirici işlemler olarak uygulanan ürünlerin etkililiğini göstermeye 

uygun olmalıdır.  Bunlar çeşitli şekillerde olabilir; toksik değerler, ölüm değerleri, 

öznel olarak türetilmiş derecelendirmeler veya etkili tutulum değerleri verebilirler.  

Beyan edilen matriste, kendisine karşı bir etkililiğin beyan edildiği hedef 

organizmalar açıkça tanımlanmalıdır.  Uyumlaştırma amacıyla, Tablo 21'de sunulan 

hedef organizmanın kullanılması önerilmektedir, ancak bunlar kapsamlı bir liste 

olarak düşünülmemelidir.  Aşağıda sunulan türler, ahşaba saldıran organizmaları 

temsil eden türlerdir.  Spesifik beyanlar için, her adlandırılmış hedef haşereye karşı 

etkililik verileri gerekli olacaktır.  
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Tablo 21: Ahşap koruyucuları için hedef organizma örnekleri 

(Not: bu örneklerin hedef organizmalar açısından kapsamlı olması veya üretilecek 
verilere göre kural teşkil etmesi amaçlanmamıştır). 

Hedef organizmalar 

 
Yaygın terim 

Ürün 

için F 
kodu 

EN 1001'e göre 

hedef 
organizmalar  

 
Sınıflandırma 

 
Bilimsel isim 

Mantarlar   Mantarlar   

Ahşap çürüten mantarlar  

Ahşap çürüten 

basidiomisetler 

G.10 Kahverengi çürük 

mantarları 

Basidiomisetler örn. Gloeophyllum 

trabeum 

G.11 Beyaz çürük 
mantarları 

Basidiomisetler örn. Coriolus versicolor 

Yumuşak 

çürük 
mantarları 

G.12 Yumuşak çürük 

mantarları 

Ascomycetes, 

Deuteromycetes 

örn. Chaetomium 

globosum 

 

 

Ahşapta renk 

değiştiren 
mantarlar 

G.21.1 Ağaç özünü 

lekeleyen 
mantarlar (esas 

olarak mavi 
çürük) 

Ascomycetes, 

Deuteromycetes 

örn. Ophiostoma piliferum 

(Ceratocystis pilifera) 

G.21.2 Kullanımdaki 

mavi çürük 
Ascomycetes, 

Deuteromytcetes 
örn. Aureobasidium 

pullulans 

G.22 Küf mantarları Ascomycetes, 

Deuteromycetes, 
örn. Aspergillus niger 
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Böcekler  Böcekler  

 

 
Böcekler 

G.30 Tahta yiyen 

böcekler 

Kınkanatlılar  

G.31 Ev uzun antenli 
kınkanatlısı 

 örn. Hylotrupes bajulus 

G.32 Adi mobilya 
böceği 

 örn. Anobium punctatum 

G.33 Toz böcekleri  örn. Lyctus brunneus 

G.40 Taze ağaç böceği Kınkanatlılar örn. Scolytus spp. 

 

 

Termitler 

G.50 Termitler (cins 
beyan edildi) 

Termitler  

G.51 Yeraltı termitleri 
(cins beyan 

edildi) 

 örn. Reticulitermes spp., 
Coptotermes spp. 

G.52 Kuru ağaç 

termitleri (cins 

beyan edildi) 

 örn. Cryptotermes spp. 

G.53 Ağaç termitleri 

(cins beyan 

edildi) 

 örn. Nasutitermes spp. 

 
Ahşabı tahrip 

eden deniz 
organizmaları 

G.60 Deniz oyucuları 

(cins beyan 

edildi) 

  

G.61 Midyeler Teneridae, 
Pholadidae 

örn. Toredo sp., Martesia 
sp. 

G.62 Kabuklular Isopoda, 

Amphipoda 

örn. Limnoria spp., 

Chelura spp. 
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5.5.8.1.7 Beyan edilen bir matrisin örnekleri 

Açıklanan önceki bölümleri açıklamak için aşağıdaki tablo, kullanım kataloğundaki 

kategorilere göre beyan edilen matrisin bir örneğini vermektedir.  Bu çerçeve, 

etiketin etkililik beyanının parçası için izlenmelidir.  Etikette yalnızca kategorilerin ve 

matris ifadelerinin (kodun değil) listelenmesi beklenir.  

Bu matris, ürün ruhsatlandırma dosyasında sunulan etkililik unsurlarının 

uyumlaştırılmasına izin verir.  Beyan edilen matristeki öğeler fiziksel etiket üzerinde 

bulunmalıdır.  

Tablo 22: Uygulama ürün kodlarına dayalı beyan matrisi örnekleri 

Kategoriler 

Matris İfadesi 

Ürün 
varsayılan 

vücut 
ağırlığını 

Etiket 1 

Kullanıcı 
kategorisi 

Endüstriyel A.20 

Ahşap 

kategorisi 
yumuşak ve sert ahşap B.10; B.20 

Ahşap ürün masif ahşap C.10 

Uygulama 

amacı ve 
kullanım alanı 

önleyici işlem - kullanım sınıfı 3.2 D.40; E.32 

 

Uygulama 
yöntemi ve 

oranı 

yüzeysel uygulama/daldırma işlemi 
uygulama oranı: 100 g/m² analiz 

bölgesinde bir son kat uygulanmalıdır. 

basınç işlemi/vakumlu emdirme uygulama 

oranı: analiz bölgesinde kg/m3 

F.14 

 
 

F.31 

Hedef 

organizmalar 
tahta yiyen böcekler G.30 

 termitler (Reticulitermes cinsi) G40 

 kahverengi çürük mantarları G.10 

 beyaz çürük mantarları G.11 

Etiket 2   

Kullanıcı 

kategorisi 
Endüstriyel A.20 

Ahşap 

kategorisi 
yumuşak ve sert ahşap B.10; B.20. 

Ahşap ürün masif ahşap C.10 
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Uygulama 
amacı ve 

kullanım alanı 

önleyici işlem - kullanım sınıfları 2, 3 ve 4 
D.40 - E.20; 

E.30; E.40 

Uygulama 

yöntemi ve 
oranı 

analiz bölgesinde yüzeysel 

uygulama/daldırma işlemi uygulama oranı: 
UC 2: 80 - 120 g/m² 

UC3 (kaplı): 100 – 160 g/m2 

basınç işlemi/vakum basıncıyla emdirme 

F.14 

 
 

F.31 

 analiz bölgesinde uygulama oranı: UC2: 30 

kg/m3 

UC3: 40 - 70 kg/m3 

UC4 (yumuşak ahşap): 80 – 150 kg/m3 

UC4 (sert ahşap): 100 – 150 kg/m3 

 

Hedef 

organizmalar 

kahverengi çürük mantarları G.10 

beyaz çürük mantarları G.11 

yumuşak çürük mantarları G.12 

tahta yiyen böcekler G.30 

termitler (Reticulitermes cinsi) G.40 

Etiket 3   

Kullanıcı 

kategorisi 

Endüstriyel  A.20 

Ahşap 

kategorisi 

yumuşak ahşap B.10. 

Ahşap ürün masif ahşap C.10 

Uygulama 

amacı ve 
kullanım alanı 

geçici önleyici işlem - kullanım sınıfı 1 D.20 E.10 

Uygulama 
yöntemi ve 

oranı 

yüzeysel uygulama / daldırma işlemi 
uygulama oranı: analiz bölgesinde 100 

g/m² 

F.14 

Hedef 

organizmalar 

ağaç özünü lekeleyen mantarlar G.21.1 

küf mantarları G.22 
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5.5.8.2 Mevcut veriler 

5.5.8.2.1 Standart test yöntemleri 

Önerilen istemlerin genel değerlendirmesini değerlendirirken, CA'lar test 

yöntemlerinin (veriler, uygulama yöntemi ve testlerde kullanılan uygulama/doz 

oranları, test edilen ürün) ürün için etiket üzerinde beyan edilen etkililiği 

göstermeye uygun olduğundan emin olmalıdır.  

Şu anda ahşap koruyucuları test etmek için birçok standart protokol mevcuttur; 

ahşap koruyucularının etkililik değerlendirmesi için standartların listeleri ECHA 

Biyosidal Ürün Etkililik Çalışma Grubu internet sayfasında mevcuttur 

[http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products- 

committee/working-groups/efficacy]. PT8 için CEN standartları şiddetle tavsiye 

edilir.  

İki ana işlem kategorisi tanımlanmıştır:  

 EN 599-1 kapsamındaki önleyici işlemler;  

 EN 14128 kapsamındaki iyileştirici işlemler.  

Diğer bazı işlemler (C.20: yeşil kesilmiş kereste) diğer standartlar kapsamındadır 

(örneğin CEN TS 15082).  

Çalışmaların bu standartlara göre yapılması şiddetle tavsiye edilir.  Standartlar 

uygulanabilir veya uygun değilse, başvuru sahibi metodolojiyi uyarlayabilir  

veya başka bir yöntem kullanabilir (kendi yöntemi dahil). Bir standart 

değiştirildiğinde veya CEN dışı bir standart kullanıldığında, güvenilir bir gerekçe ve 

açıklama sağlanmalıdır.  Çok spesifik durumlar için, güvenilir bir gerekçeyle 

testlerden veya yaşlandırma prosedürlerinden feragat edilebilir.  Sunulan çalışma, 

konuya net bir cevap vermelidir.  

TNsG'nin veri gereksinimlerine ilişkin genel bölümünde, testin (ve üretilen verilerin) 

sağlam bilimsel ilkelere ve uygulamalara dayanması gerektiğinden 

bahsedilmektedir.   

 

 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy


BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 288 

 

 

Kalite standartlarına uygunluk şiddetle tavsiye edilir.  

Ürün değerlendirmesine ilişkin TNsG'de, etkililik testleri için İyi Laboratuvar 

Uygulamaları (GLP) ilkelerinin mevzuat tarafından zorunlu tutulmadığı 

belirtilmektedir.  Ancak bu kılavuz, etkililiğin test edilmesi için bu tür ilkelerin 

ruhunun uygulanması gerektiğini göstermektedir.  

Şunlara özellikle dikkat edilmelidir:  

 bir "beyan matrisi"ni doğrulamak için hangi bilgilerin gerekli olduğu;  

 benimsenmesi gereken Kalite Güvence prosedürleri (test ve  sertifikasyon 

için bkz. ISO 17025);  

 Verilerin tamlığı ve yeterliliği etiket beyanıyla karşılaştırıldığında veri 

paketinin genel değerlendirmesi.  

Katı, macun veya kapsüllenmiş form olarak uygulama amaçlı ve iyileştirici (yerinde) 

kullanım amaçlı ürünler için, İlgili protokollerin/test stratejilerinin modifikasyonu 

yapılabilir veya beyan edilen hedef organizmalara karşı potansiyel etkililikleri 

hakkında başka doğrudan kanıtlar sunulabilir (örneğin, macunlar için bu tür kanıtlar 

nüfuz edebilirlik ve tutulum özellikleri şeklinde olabilir). 

Veri sağlamak için kullanılan test yöntemleri, etiket üzerinde beyan edilen hedef 

organizmalar ve uygulama süreçleri ile ilgili olmalıdır (bkz. EN 599-1 ve ayrı test 

standartları).  

Bazı durumlarda, bir ruhsatın aranacağı farklı bir formülasyonun test edilebileceğine 

dikkat edilmelidir.  Sonuçlar, duruma göre bir yaklaşımla RMS tarafından kabul 

edilebilir (bu kılavuzun 5.5.8.3 kısmına ve EN 599-1 ve EN 14128'in Ek A'sına 

bakın).  Test edilen ürünün tam bir kompozisyonu ve testin neden alakalı olduğuna 

dair güvenilir bir gerekçe sunulmalıdır.  

Protokolün etkililik kriterlerini yerine getirmek için birkaç organizmanın test edilmesi 

gerektiğini belirttiği EN113 için, tüm testlerin aynı anda aynı laboratuvarda 

yapılması önerilir.  Destekleyici, eşzamanlı testin neden uygulanmamış olabileceğine 

dair gerekçelendirme gerekçesini sunma hakkına sahip olmalıdır.   

İstisna (diğerlerinin yanı sıra), örneğin aşağıdaki durumlarda kabul edilebilir: 
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 testin sınırlı organizmalarla yapıldığı ve daha sonra başka bir laboratuvarda test 
edilebilecek ek organizmalarla tamamlandığı durumlarda (beyanın uzantısı);  

 laboratuvarın testi belirli hedeflerle yürütülemediği durumlarda;  

 laboratuvarın hizmet vermeyi bıraktığı durumlarda;  

 "Eşzamanlı test"in mevcut olmadığı, ancak geçerli testlerin (standarttaki 

kriterlere göre) mevcut olduğu durumda.  

Aşağıdaki Tablo 21 ve Tablo 23, kullanılan test yöntemleri için bilgi vericidir.  

Kullanıcı, istemlere bağlı olarak EN 599-1 veya EN 14128'e de başvurmalıdır. 

Tablo 23: Önleyici işlemler: Mevcut standartların listesi ve ahşap korumada 

kullanılan diğer yöntemler 

 
 

 
 
 

Organizmala
r 

 
 

 
 
Ürün 
kodu 

 
 

 
 
Kütüklerin 
geçici 
işlemi 

 
 

 

 
Geçici 
işlem 

Masif ahşap işlemi 

(EN 599-1 Tablo 1'den 5'e kadar belirtilen standartların listesi) 

Not 1: Bazı koşullarda, yaşlandırma testleri (EN 84, EN 73) 
veya doğal dekompozisyon gereklidir (bkz. EN 599-1) 

Not 2: EN 599-1 Tablo 1 ila 5'e göre yapılacak testlerin 

belirlenmesi için EN 599-1'e başvurulması şiddetle tavsiye 

edilir. 

 
 

 

 
Ahşap 
esaslı 
panellerin 

işlemi23
 

Kullanım 

sınıfı 1 

Kullanım 

sınıfı 2 

Kullanım 

sınıfı 3 

Kullanım 

sınıfı 4 

Kullanım 

sınıfı 5 

 
Kahverengi 
çürük 
mantarları 

 
G.10 

    
EN 113 

EN 113 

EN 839 

EN 330 

EN 113 

EN 252 

 
EN113 

 
ENV 12038 

 
Beyaz çürük 
mantarları 

 
G.11 

    EN 113 

EN 839 

EN 330 

EN 113 

EN 252 

 
EN113 

 
ENV 12038 

Yumuşak 
çürük 
mantarları 

G.12 
     ENV 807 

EN 252 
ENV 807 

 

Ağaç özünü 

lekeleyen 
mantarlar 

G.21.
1 

CEN 
standardı 
yok* 

CEN 
standardı 
yok* 

      

Mavi çürük 
mantarları 

G.21.
2 

 CEN 
standardı 
yok* 

 
EN 152 EN 152 EN 152 EN 152 

 

Küf 
mantarları 

G.22 
 CEN 

standardı 
yok* 

  CEN  
standard 

   

Tahta yiyen 
böcekler 

 
G.30 

  EN 46 

EN 47 

EN 49-1 

EN 46 

EN 47 

EN 49-1 

EN 46 

EN 47 

EN 49-1 

EN 47 

EN 49-2 

EN 20-2 

EN 47 

EN 49-2 

EN 20-2 
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Organizmal
ar 

 

 
 

 
Ürün 
kodu 

 

 
 

 
Kütükler
in geçici 
işlemi 

 

 
 

 
Geçici 
işlem 

Masif ahşap işlemi 

(EN 599-1 Tablo 1'den 5'e kadar belirtilen 
standartların listesi) 

Not 1: Bazı koşullarda, yaşlandırma testleri (EN 
84, EN 73) veya doğal dekompozisyon 
gereklidir (bkz. EN 599-1) 

Not 2: EN 599-1 Tablo 1 ila 5'e göre yapılacak 
testlerin belirlenmesi için EN 599-1'e 
başvurulması şiddetle tavsiye edilir. 

 

 
 

 
Ahşap 
esaslı 

panellerin 

işlemi23 

Kullanım 
sınıfı 1 

Kullanım 

sınıfı 2 

Kullanım 

sınıfı 3 

Kullanım 

sınıfı 4 

Kullanım 

sınıfı 5 

    EN 49-2 

EN 20-1 

EN 20-2 

EN 49-2 

EN 20-1 

EN 20-2 

EN 49-2 

EN 20-1 

EN 20-2 

   

Ev uzun 
antenli 
kınkanatlısı 

 
G.31 

  EN 46 

EN 47 

EN 46 

EN 47 

EN 46 

EN 47 

 
EN 47 

 
EN 47 

 

Adi mobilya 
böceği 

 

G.32 

  
EN 49-1 

EN 49-2 

EN 49-1 

EN 49-2 

EN 49-1 

EN 49-2 
EN 49-2 EN 49-2 

 

Toz böceği 
G.33 

  EN 20-1 

EN 20-2 

EN 20-1 

EN 20-2 

EN 20-1 

EN 20-2 
EN 20-2 EN 20-2 

 

Taze ağaç 

böceği 
G.40 CEN 

standardı 

yok* 

       

Termitler G.50 
  EN 118 

EN 117 

EN 118 

EN 117 

EN 118 

EN 117 

EN 117 

EN 252 
EN 117 

 

Deniz 
oyucuları 

G.60 
      

EN 275 
 

 

Boş hücre: Mevcut değil; 

* Ulusal standartlar mevcuttur (ECHA Biyosidal Ürün Etkililik Çalışma Grubu internet sayfasına bakınız 

[http://echa.europa.eu/about-us/who-we- are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy]). 

23 Ahşap esaslı paneller için okuyucu, standartların belirli durumlarda uyarlanabileceğinin farkındadır (örn. yumuşak çürük 

mantarları için CEN/TS 15083-2, toz böceği için EN 20-2 ve termitler için EN 117 ve EN 118) 

 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
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Tablo 24: İyileştirici işlemler: Ahşap iyileştirici işlemlerde kullanılan 

mevcut standartların listesi (EN 14128'e göre) 

 

Organizmalar Ürün kodu İyileştirici işlem 

Kahverengi çürük mantarları G.10  

Beyaz çürük mantarları G.11  

Yumuşak çürük mantarları G.12  

Ağaç özünü lekeleyen 

mantarlar 

G.21.1  

Mavi çürük mantarları G.21.2  

Küf mantarları G.22  

Tahta yiyen böcekler G.30  

Ev uzun antenli kınkanatlısı G.31 ENV 1390 

Adi mobilya böceği G.32 EN 48 veya EN 370 

Toz böcekleri G.33 CEN standardı yok 

Taze ağaç böceği G.40  

Termitler (cins beyan edildi) G.50 CEN standardı yok 

Deniz oyucuları (cins beyan 

edildi) 

G.60  

*Boş hücre: Mevcut değil 

5.5.8.2.2 Önleyici işlemler 

Mevcut verilerin çoğu laboratuvarda oluşturulmuştur ve biyosidal etkililiği beyan 

edilen organizmalarla ilgilidir.  

Saha testleri, ürünün daha ağır hizmet ortamlarında (örneğin yerle temas halinde 

(kullanım sınıfı 3, 4 ve 5)) kullanılması amaçlandığı durumlarda istenmesine 

rağmen, kullanım sınıfları ile ilgili paragraflarda istenen testlere göre minimum 

performans kriterlerini karşılamak için zorunlu kabul edilir.  

Bu, yeni bir ürünün piyasaya arz edilmesinden önce önemli bir gecikmeye yol 
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açabileceğinden, türetilmiş uygulama oranını desteklemek için sağlanan literatür, 

izleme veya diğer yöntemler, CA'lar tarafından duruma göre kabul edilebilir (ayrıca 

5.5.8.2.2.3 ve 5.5.8.2.2.4 kısımlarındaki notlara bakınız).  

Ahşap koruyucu formülasyonların önleyici etkililiğinin değerlendirilmesi, ilgili bir 

biyolojik testten elde edilen değerlerden yapılmalıdır.  Bu değerler, testte belirlenen 

hedef organizmanın uygun ölüm oranına neden olan gerçek kantitatif miktarlarıdır 

veya "toksik değerler" olarak adlandırılan eşik sınırlarını temsil ederler.  Bu toksik 

değerler, testte kullanılan serideki iki konsantrasyondur; birincisi devam eden 

saldırıya izin verir ve ikincisi sadece onu engeller.  

5.5.8.2.2.1 Kütüklerin geçici işlemleri (kereste fabrikasında veya saklama 

alanında) 

Bu tür bir işlem, kabukları hemen kaldırılmayan kütüklerin bozulmasını önlemek için 

kullanılır.  Aslında, bazı mikroskobik mantarlar (örneğin leke) ahşabı ve/veya 

Scolytidae ve Bostrychidae  familyasına ait bazı böcek türlerini (Tablo 21'de "Taze 

ağaç böceği" olarak adlandırılmıştır) enfekte eder ve yumurtalarını ağaç kabuğu ile 

ağaç arasına bırakır.  

Bu zararları önlemek için, kütükler biyosidal bir ürünle işlenebilir.  İşlem geçici 

olduğundan, kullanım sınıfı bu durumda geçerli değildir.  

5.5.8.2.2.2 Yeşil ahşabın geçici işlemi 

Bu tür bir işlem, yeni kesilmiş yeşil kerestenin mavi çürük ve diğer renk değiştiren 

mikroorganizmalar (diri ahşabın renginin solmasına neden olabilen 200'den fazla 

mantar olduğu için genellikle 'ağaç özünü lekeleyen mantarlar' olarak adlandırılır) 

ve yüzey küfü tarafından kolonizasyona karşı korunması için kullanılır.  

Bir teknik şartname (CEN/TS 15082) mevcuttur.  

1 mavi çürük mantarı ve diğer renk değiştiren diri odun mantarı 

Mavi çürüğe, yalnızca diri odun enfekte eden mikroskobik mantarlar neden olur.  

Diri odunun mavi veya gri renginin solmasına neden olabilirler, ancak dayanıklılığı 

üzerinde hiçbir etkileri yoktur.  Mavi çürük ahşabın değerini düşürür.  

Tipik çürük leke mantarları şunlardır: Ceratocystis spp., Ophiostoma spp. 

Aureobasidium spp. Tipik diğer renk değiştiren mantarlar şunlardır: Stereum spp. 
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Bir kereste fabrikasında işlemenin son aşamasında, bir biyosidal ürünle işlem 

(genellikle mavi çürük mantarlarını önlemek için daldırma yoluyla uygulanır) 

gerçekleştirilebilir.  

2 ahşap yüzeyde sıklıkla büyüyen küfler 

Küf mantarlarının neden olduğu en büyük problem yüzeylerde renk bozulması ve 

bazen sağlık problemleridir.  Ahşabın mukavemet özelliklerini etkilemezler.  

Ahşapta tipik küf mantarı cinsleri şunlardır: Alternaria, Aspergillus, Penicillium, 

Trichoderma. 

Doz oranı/daldırma süresi, etkililik değerlendirmesinin bir parçasıdır.  Etiket beyanı 

doz oranını ve daldırma süresini belirtmelidir.  

5.5.8.2.2.3 Masif ahşap işlemleri (EN 599-1 Standardı) 

Amaç ahşabı korumak olduğunda, ahşabın mikroorganizmalar (örneğin mantarlar) 

ve/veya böcekler (örneğin tahta yiyen böcekler) tarafından bozulmasını önlemek 

için genellikle önleyici bir işlem uygulanır.  İşlem türü, ahşabın korunması gereken 

organizmalar ve kullanım sınıfıyla ilgilidir.  EN 599-1, beyan edilen her bir kullanım 

sınıfı için hangi testin yapılması gerektiğini belirtir.  

Farklı hedef organizmalar tercihen yumuşak ağaca veya sert ağaca saldırabilir.  

Yumuşak ahşap ve/veya sert ahşap üzerinde hedef organizmalara uygun şekilde ve 

ilgili test prosedürlerinde belirtilen gereksinimler izlenerek testler yapılmalıdır.  

Kullanım Sınıfı 1'in yalnızca insektisit ürünlerini gerektirdiği ve Kullanım Sınıfı 2'den 

başlayarak ürünlerin tek başına fungisit olduğu veya fungisit ve insektisit 

aktivitelerini birleştirdiği unutulmamalıdır.  

Sadece mavi çürük mantarlarına karşı bir beyanda bulunulduğunda bazı durumlarda 

haklı muafiyetlerin mümkün olduğu da not edilebilir 24. 

Kullanım sınıfı 1 

Gerekli veriler  

EN 599-1 tablo 1'e bakınız.  

Veriler, böceklere karşı toksik değerleri uygun şekilde belirlemek için işlenmiş test 

bloklarını kullanan uygun laboratuvar verilerini içerecektir.  
24 Sadece mavi çürüğe karşı koruma beyan eden ürünlere, ahşabı tahrip eden mantarlara karşı etkililik şartının muafiyetinin 
haklı gösterilebileceği kullanımlar için ruhsat verilebilir, örneğin doğası gereği kahverengi çürük mantarlarına duyarlı olmayan 
ahşap veya ahşap ürünler için.  Saf mavi çürük önleyici ürünler, ahşabı tahrip eden mantarlara karşı iki fungisidin iki kez 
uygulanmasını önlemek için ürünle birlikte kullanılamaz. 
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Not 

CA'lar, aşağıdaki gibi etiket beyanları için yeterli olup olmadıklarını belirlemek için mevcut 

verileri değerlendirmelidir:  

a) "tahta yiyen böceklere" karşı genel beyanlar için25
 

Hedeflerden birinin daha az hassas olduğunu veya ürünün tüm böcek türlerine karşı eşdeğer 

bir aktiviteye sahip olduğunu gösteren veriler (malzeme ve yöntemlerin ayrıntılı olduğu ilgili 

ve güvenilir literatür verileri; durum bazında sertifika verileri26 ) sağlanmadıkça (EN599-

1:2014, kısım 5.2.3'e bakınız), ilgili tüm böcek türleri (Hylotrupes bajulus, Anobium 

punctatum ve Lyctus brunneus) test edilmelidir. 

b) belirli bir böcek türüne karşı beyanlar için 

Bireysel böcek türlerine yönelik beyanlar bir ürün etiketinde ayrıntılı olarak belirtilmişse, adı 

geçen hedef haşerelere karşı uygun etkinlik verileri gerekli olacaktır. 

c) termitlere karşı beyanlar için  

Termitlere karşı etkinliğe ilişkin bazı veriler, yalnızca ürün bir termitisidal ürün olarak 

kullanılmak üzere pazarlanacaksa veya yerel gereksinimler bu tür bir aktivite gerektirdiğinde 

gerekli olacaktır.  

Termitlere karşı aktivite beyanı olan bir ürün için, bir Avrupa Reticulitermes  türüne karşı 

önleyici etkinliği gösteren uygun veriler gerekli olacaktır.  

Denizaşırı tropikal termitlere karşı etkinlik beyanında olan bir ürün için, ilgili türlere karşı 

önleyici etkinliği gösteren uygun veriler gerekli olacaktır.  

Kullanılan test türleri, etiket beyanlarına bağlı olacaktır ve minimum olarak 

kahverengi çürük mantarları ve böcekleri basidiomisetler ve böcek türlerini 

içerecektir (Kullanım Sınıfı 1'de olduğu gibi).  Kullanım sınıfı 1 ürünleri sadece 

insektisitler.  

Sadece insektisit aktivitesi olan ahşap koruyucu olarak kullanılan ürünlere yalnızca 

UC1'de önleyici kullanım için ruhsat verilebilir.  UC2 ve daha yüksek sınıflar için, 

kahverengi çürük mantarı basidiomisetlere karşı etkililik minimum gereksinim 

olarak gösterilmelidir.  Bu açıklamanın (test türlerinin yorumlanmasına ilişkin) 

hemen etkili olduğu (ve devam eden / geçmiş değerlendirmelere uygulandığı) ve 

yeni kılavuz için 2 yıllık standart geçiş dönemine tabi olmadığı düşünülmelidir."    

Veriler, evaporatif yaşlandırma süreciyle (örn. EN 73) ön koşullandırmaya tabi 

tutulan test blokları üzerinde sunulmalıdır. 

Test türleri  

Test edilen böcek türleri, genel veya spesifik bir etkililik beyanında bulunulmasına 

bağlı olacaktır.  Veriler, indikatör tür olarak aşağıdaki spesifik böceklerden birine 

veya daha fazlasına karşı aktivite göstermelidir: Hylotrupes bajulus, Anobium 

punctatum, Lyctus brunneus ve uygun olduğunda termitler.  

25 Bu düzeltme, taslak hazırlamadaki bir hata nedeniyle yapılmıştır ve hemen etkili olduğu ve yeni kılavuz için 2 yıllık 

standart geçiş dönemine tabi olmadığı düşünülmelidir.  
26 Bu sertifika, ürünlerin amaca uygun olmasını sağlar ve diğerlerinin yanı sıra işlevdeki dayanıklılığı (işlemin verimliliği) 
dikkate alarak ürünlerin kullanımında bir kapasite tanımlar. Sertifikasyon planının etkililik kısmı (Fransa'da) EN 599 
gereksinimine göre oluşturulmuştur. 
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Not 

CA'lar, aşağıdaki gibi etiket talepleri için yeterli olup olmadıklarını belirlemek için mevcut 

verileri değerlendirir:  

a) Ahşap çürüten mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki veriler mevcut olmalıdır:  

EN 73'e göre yaşlandırma testinden sonra kahverengi çürük mantarlarına karşı etkinliği 

gösteren uygun laboratuvar verileri.  

b) Ahşabın rengini değiştiren mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut olması 

gerekir:  

o EN 73'e göre yaşlandırma testinden sonra veya EN 152'de verildiği gibi doğal veya 
yapay bir dekompozisyon siklusundan sonra, ürünün hizmet sırasında mavi çürüğe 
karşı koruyucu etkisine ilişkin uygun laboratuvar verileri; 

o Testlerde kullanılan uygulama işlemi (yani yüzeysel veya nüfuz edici işlem)  

Kullanım sınıfı 2 

Gerekli veriler  

EN 599-1:2009 tablo 2'ye bakınız.  

Veriler, uygun şekilde mantarlara ve böceklere karşı toksik değerleri belirlemek için 

işlenmiş test bloklarını kullanan uygun laboratuvar verilerini içerecektir.  

Test türleri  

Kullanılan test türleri, etiket beyanlarına bağlı olacaktır ve minimum olarak 

kahverengi çürük mantarları ve böcekleri içerecektir (Kullanım Sınıfı 1'de olduğu 

gibi).  

 

 

Kullanım sınıfı 3 

Gerekli veriler  

EN 599-1:2009 tablo 3a ve tablo 3b'ye bakınız.  

Veriler, uygun şekilde mantarlara ve böceklere karşı toksik değerleri belirlemek için 

işlenmiş test bloklarını kullanan uygun laboratuvar verilerini içerecektir.  

 

 

 

 

etiket beyanlarına uygun olmalıdır.  

c) Böcek haşerelere karşı beyanlar için aşağıdaki veriler mevcut olmalıdır: 

Kullanım Sınıfı 1'de belirtildiği gibi.  
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Not 

CA'lar, beyan matrisi için yeterli olup olmadıklarını belirlemek için mevcut verileri aşağıdaki 

şekilde değerlendirmelidir:  

a) Ahşap çürüten mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut olması gerekir:  

o Kullanım Sınıfı 2 için ana hatlarıyla belirtilen uygun laboratuvar testleri ve buna ek 
olarak, etkinlik, işlenmiş test bloklarının EN 84'e göre uygun bir sızdırma prosedürü 
ile ön koşullandırılmasının ardından gösterilecektir. 

b) Ahşabın rengini değiştiren mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut olması 

gerekir:  

o EN 152'de verildiği gibi doğal bir dekompozisyondan veya yapay bir 
dekompozisyondan sonra hizmette ürünün mavi çürüğe karşı koruyucu etkinliğine 
ilişkin uygun laboratuvar verileri. 

o Testlerde kullanılan uygulama işlemi (yani yüzeysel veya nüfuz edici işlemle) etiket 
beyanlarına uygun olmalıdır. 

c) Böcek haşerelere karşı beyanlar için (ilgiliyse) aşağıdaki veriler mevcut olmalıdır: 

Kullanım Sınıfı 1'de belirtildiği gibi ve ek olarak etkinlik, teknik olarak mümkünse EN 84'e 

göre uygun bir sızdırma prosedürü ile işlenmiş test bloklarının ön koşullandırmasının 

ardından gösterilecektir (yani, metodolojik kısıtlamalar nedeniyle EN 20-1 ve 20-2 için 

durum böyle değildir). 

EN599-1 saha testi sonuçlarına göre, EN330'a göre, kahverengi çürük mantarlarının 

türetilmesi için EN 84 sızdırma testinden sonra belirli EN 113 test sonuçları yerine başvuru 

sahibi tarafından kullanılabilir. Minimum tutulum gereksinimlerini elde etmeleri gerekmez. 

Ayrıca EN 330, kaplama altındaki ürün için basidiomisetler laboratuvar testlerine  
(EN 113 + EN 84) alternatif olarak kullanılabilir. 

Not 

CA'lar, aşağıdaki matris beyanları için yeterli olup olmadıklarını belirlemek için mevcut 

verileri değerlendirmelidir:  

a) Ahşap çürüten mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut olması gerekir:  

o Aşağıdaki tamamlayıcılarla birlikte Kullanım Sınıfı 3 için belirtilen uygun laboratuvar 

verileri:  

- tüm laboratuvar verileri, hem kahverengi hem de beyaz çürük mantarlarına karşı 
toksik değerleri ayrı ayrı belirlemek için test formülasyonu ile emdirilmiş işlenmiş 
test bloklarından  

Test türleri  

Kullanılan test türleri, etiket beyanlarına bağlı olacaktır ve minimum olarak 

kahverengi çürük mantarları ve böcekleri içerecektir (Kullanım Sınıfı 1'de olduğu 

gibi).  

Kullanım sınıfı 4 

Gerekli veriler  

EN 599-1:2009 tablo 4'e bakınız. 

Veriler, uygun şekilde mantarlara ve böceklere karşı toksik değerleri belirlemek için 

işlenmiş test bloklarını kullanan uygun laboratuvar verilerini içerecektir.  Bu 

durumda mevcut veriler, koruyucunun yalnızca nüfuz edici işlemler yoluyla 

uygulanmasını içermelidir.  
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Test türleri  

Kullanılan test türleri, etiket beyanlarına bağlı olacak ve muhtemelen aşağıdaki 

hedef organizmaları içerecektir: kahverengi ve beyaz çürük mantarları, yumuşak 

çürük mikro mantarları ve etiket beyanları ile ilgili ise, uygun olduğu şekilde mavi 

çürük mantarları ve böcekler.  

 

Kullanım sınıfı 5 

Gerekli veriler  

EN 599-1 tablo 5'e bakınız.  

Bu durumda çürümenin ana maddesi deniz oyucularıdır.  Bu nedenle, bu Kullanım 

Sınıfında mevcut veriler, en az 5 yıl boyunca yürütülen ilgili bir deniz saha 

denemesindeki etkililik kanıtını içermelidir (örneğin, EN 275 veya eşdeğer bir test).  

Bu durumda basidiomiset mantarları tarafından çürüme meydana gelir, ancak deniz 

yumuşak çürük mantarları daha yaygındır ve kerestenin yüzeyinin yumuşamasına 

neden olur.  Deniz mantarlarına karşı ürünlerin değerlendirilmesi, deniz ortamını 

uygun şekilde modelleyen koşulların sağlanmasındaki zorluklardan dolayı normalde 

rutin olarak laboratuvar testleri kullanılarak yapılmaz.  Şu anda, tuzlu suda 

kullanılması amaçlanan kerestenin değerlendirilmesi için tanınmış bir standart 

laboratuvar testi bulunmamaktadır.  

Test türleri  

Kullanılan test türleri, etiket beyanlarına bağlı olacaktır.  Deniz ortamındaki 

çürümenin ana maddesi deniz oyucularıdır, ancak mantarlara karşı da beyanlarda 

bulunulabilir.  

(yani bir penetrasyon işlemi) türetilmelidir;  

- Yumuşak çürük mantarlarına ve toprakta yaşayan diğer mikroorganizmalara karşı 
toksik etkiyi belirlemek için uygun bir laboratuvar testi gereklidir;  

b) Ahşabın rengini değiştiren mantarlara karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut olması 

gerekir:  

o EN 152'de verildiği gibi kullanımdaki ahşap için mavi çürüğe karşı ürünün koruyucu 
etkinliğini belirleyen uygun bir laboratuvar testi.  

c) Böcek haşerelere karşı beyanlar için aşağıdaki veriler mevcut olmalıdır: 

o Kullanım Sınıfı 1 için ana hatlarıyla belirtildiği gibi ve ek olarak, etkinlik, işlenmiş test 
bloklarının EN 73 ve EN 84'e göre uygun bir prosedürle ayrı ayrı ön 
koşullandırılmasının ardından gösterilecektir.  

Kullanım Sınıfı 4 verileri (örneğin EN 252, literatür, izleme veya diğer yöntemler) türetilen 
uygulama oranını desteklemek için sağlanacaktır.  
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CA'lar, aşağıdaki gibi etiket talepleri için yeterli olup olmadıklarını belirlemek için verileri 

değerlendirir:  

Ahşap çürüten mantarlara ve deniz oyucularına karşı beyanlar için aşağıdaki verilerin mevcut 

olması gerekir:  

• Mantarlar için, bir vekil olarak Kullanım Sınıfı 4'te ana hatları verilen mevcut veriler kabul 

edilebilir olmalıdır.  

• Deniz oyucuları için, EN 275'e göre en az 5 yıl süreyle ilgili deniz sahası deneme verileri 

gerçekleştirilmelidir.  
 

5.5.8.2.2.4 Ahşap esaslı panellerin işlemleri 

Ahşap esaslı panellerin biyosidal işlemi, üretim süreci sırasında veya sonrasında 

gerçekleştirilir.  

İmalat işlemi sırasında ürün, uygulamadan önce veya doğrudan ahşap işlemi ile 

yapıştırıcıya dahil edilebilir.  

Ahşap esaslı panellerin kahverengi çürük mantarlarına ve beyaz çürük mantarlarına 

karşı dayanıklılığının değerlendirilmesi ENV 12038 test yöntemine göre yapılmalıdır.  

İşlenmiş ahşap bazlı panellerin yumuşak çürümeye veya Lyctus spp. veya termitler 

gibi böceklere karşı direncinin değerlendirilmesine izin veren spesifik bir 

standartlaştırılmış metodoloji yoktur.  

Bununla birlikte, genellikle masif ahşaba uygulanan mevcut standartlardan bazıları, 

ahşap esaslı panellerin değerlendirilmesine uyarlanabilir: CEN/TS 15083-2 

(yumuşak çürük mantarlarına karşı doğal dayanıklılık), EN 20- 2 (Lyctus spp.), EN 

117 ve EN 118 (termitler).  

İmalat sonrası işlem için ürün, bir yüzey uygulama işlemi veya basınç işlemi 

kullanılarak uygulanabilir.  

Bu durumda EN 599-1, imalat sonrası işlemin tutulumunun belirlenmesi için 

uygundur.  

5.5.8.2.2.5 Serpula lacrymans'a karşı bariyer işlemi 

Kuru çürük mantarı (Serpula lacrymans  = gerçek kuru çürük mantarı) binalarda 

meydana gelir ve ahşapta kahverengi çürümeye neden olur.  Mantar, nispeten 

düşük ahşap nem içeriğinde gelişebilir ve daha fazla keresteyi enfekte etmek veya 

meyve gövdelerini geliştirmek için uzun mesafelerde nemli duvarlara nüfuz edebilir.  

Genel olarak, Serpula lacrymans istilası durumunda, enfekte olan ahşap kesilir.  

Yeni yerleştirilen ahşabın çevreleyen duvardan gelen mantarlarla enfeksiyonunu 
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önlemek için, duvarlarda (harç) kuru çürümeye karşı iyileştirici bir işlem, mantarın 

büyümesini engelleyen duvarlarda/üzerinde "önleyici" bir bariyer oluşturmaya 

neden olacaktır.  

Harcın üst yüzeyine uygulanan bir koruyucunun, mantara maruz kaldığında işlenmiş 

harç boyunca kuru çürüğün büyümesini önlemedeki performansını belirlemek için 

özel bir Teknik Şartname (CEN/TS 12404) bulunmaktadır.  Bu yöntem yalnızca 

gerçek bir koruyucu çözelti olarak uygulanan duvarcılık fungisitler için geçerlidir.  

Çubuklar, macunlar ve diğer benzer koruyucu türleri için geçerli değildir.  Bu 

yöntem, duvara fırçalama, püskürtme ve/veya enjeksiyon teknikleri ile uygulanan 

veya duvarcılık için sıva ve sıva harcı ile karıştırılan koruyuculara uygulanabilir.  

5.5.8.2.2.6 Hizmet ömrüne göre koruyucu ürün uygulama oranının 

belirlenmesi  

PT8 ürünlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi, standart test yöntemlerinde, örn. EN 

599-1'de listelenen standartlara göre belirlendiği üzere ürünün tutulumuna 

dayanmaktadır.  Bu şekilde belirlenen değerler, belirli bir formülasyon için kritik 

değerlerdir (CV'ler).  CV’lerden türetilen uygulama oranlarının yalnızca temel bir 

etkililik sağladığı kabul edilir ve hizmet ömrü hakkında herhangi bir sonuca 

varılamaz.  Aslında, ne hizmet ömrü terimi mutlak bir ölçüdür, ne CV'lerden 

türetilecek standart bir matematiksel model mevcuttur ne de BPR'nin ayrı bir 

hizmet ömrü parçası belirlemesi/beyanı mevcuttur. Hizmet ömrü kestirimi (ESL), 

farklı parametrelerin ahşabın hizmet ömrü üzerinde etkisi olduğu varsayımına 

dayanmaktadır.  Bu, ISO 1586-1 ve ISO 15686-2'de açıklanmıştır. 

Ahşap ürünlerin tahmini hizmet ömrü, örneğin yerel maruziyet koşulları, bakım, 

tüketici beklentisi ve saha testinden elde edilen uzun dönemli deneyimler veya 

endüstriyel deneyimlerden etkilenir.  Bu, yalnızca CV’lerden türetilen daha yüksek 

veya daha düşük tutulum oranlarının belirlenmesi için gerekçe sağlayabilir.  

ESL konsepti BPR'nin bir parçası olmadığından ve belirli bir hizmet ömrü beyanları 

sonuç olarak yalnızca başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğundan, başvuru 

sahibi, insan sağlığı ve çevresel risk değerlendirmeleriyle sınırlandırılan tutulum 

oranına kadar, CV'den daha düşük veya daha yüksek tutulum süreleri için başvurma 

hakkına sahip olmalıdır.  
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Beyanını desteklemek için, UC3 beyanları için, başvuru sahibi, örn. literatür, EN 

330'dan veriler sunmalıdır.  UC4 için, başvuru sahibi, EN 252 (UC4 beyanlarına 

uygulanabilir) ve/veya gerekçelendirme için diğer yöntemleri sağlayacaktır.  

Kullanım sınıfı 4 için özel şartname: 

Saha testi alanları (en az iki) veya literatürden çıkarılan veriler, ürün tarafından 

hedeflenen pazarlar açısından iklim bölgelerini temsil etmelidir.  Seçilen alanlar, 

etiket beyanı kapsamındaki tüm biyolojik organizmalar üzerinde ürünün etkililiğinin 

değerlendirilmesine izin vermelidir.  

5.5.8.2.3 İyileştirici işlem 

EN 14128, iyileştirici etkililik beyanında bulunan ahşap koruyucuları için minimum 

test gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan ana standarttır.  PT8 ürünleriyle 

ilgili test standartlarının yalnızca tahta yiyen böceklere karşı test için mevcut 

olduğuna dikkat edilmelidir.  

İyileştirici işlemlerin gerçekleştirilmesinin, istenen sonucu elde etmek için farklı 

aşamaların ve uygulama yöntemlerinin/tekniklerinin serilerini/kombinasyonlarını 

içerebileceğini ve çoğu zaman aynı zamanda önleyici ve iyileştirici etkililiğin 

sağlanmasıyla sonuçlanabileceğini anlamak önemlidir.    

5.5.8.2.3.1 Tahta yiyen böcekler 

İyileştirici etkililik için etiket beyanlarını desteklemek için gerekli veriler, ilgili böcek 

türleri için mevcut EN standartları kullanılarak oluşturulan bazı testleri veya diğer 

alternatif destekleyici verileri içerebilir.  

 Hylotrupes bajulus (ENV 1390) ve Anobium punctatum 'a (EN 48) karşı 

insektisitlerin iyileştirici işlemleri için bir dizi EN standart testi mevcuttur. Lyctus'a 

karşı iyileştirici aktivite ayrı olarak test edilmemiştir ancak Anobium punctatum ve 

Hylotrupes bajulus'a karşı yapılan testlerin sonuçlarından elde edilmiştir.  

5.5.8.2.3.2 Termitler 

Termitlerin kontrolü, ürünün kullanımına bağlı olarak PT8 ve PT18'in kapsamına 

girer.  Ürün tipinin tanımı, ürünün kullanımı/uygulama şekli ile ilgilidir.  

Okuyucudan ayrıca PT18 etkililiğine (kısım 5.6.4) bakması istenir.  
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Termitlere karşı iyileştirici işlemler çoğu zaman termit kolonisini öldürmek ve 

ahşabın bozulmasını önlemek için tasarlanmıştır.  

Ahşaba uygulanan işlemi, örneğin sanat mobilyalarının ve ahşap molozunun 

işlenmesini, örneğin toprak veya duvar gibi ahşaptan başka desteğe uygulanan 

işlemden ayırt edebiliriz.  

Ürün ahşap üzerine uygulanıyorsa, bu ürün PT8 gereksinimi kapsamındadır.  Ürün 

ahşaptan başka bir destek üzerine uygulanırsa PT18 ile kaplanır.  

Üç grup termiti ayırt edebiliriz:  

 Kuru ahşap termitleri (Cryptotermes, Kalotermes): Kuru ahşap 

termitleri, saldırıya uğrayan ahşabın içinde yaşar.  Ahşaba uygulanan iyileştirici 

işlemler sonuç olarak tüm koloniyi yok eder.  

 Yeraltı termitleri (Reticulitermes, Coptotermes, Heterotermes): 

Yeraltı termit kolonisinin çekirdeği toprakta bulunur.  Termit işçileri ahşaba ulaşmak 

ve onu yok etmek için tüneller inşa ederler.  İstila edilmiş ahşap üzerine uygulanan 

işlem, ahşabın içinde bulunan termitleri öldürür, ancak koloninin diğer üyelerini 

öldürmez.  

 Ağaç termitleri (Nasutitermes):  Ağaç termitleri, genellikle canlı 

ağaçlarda epije (yeryüzü) yuvalar kurarlar. Koloninin bir parçası bir yeraltı 

konumuna sahip olduğundan, yapı içindeki termitlerin ahşap istilası, ya zeminde 

bulunan yuva arkadaşlarından ya da epije yuvalardan kaynaklanabilir.  İstila edilen 

ahşap üzerine uygulanan işlem, ahşap içinde bulunan termitleri öldürür, ancak 

koloninin diğer üyelerini öldürmez. 

5.5.8.2.3.3 Mantarlar  

Ahşap çürüten mantarlara karşı iyileştirici aktivite beyanları, uygun etkililik verileri 

ile desteklenecektir.  Ahşaba uygulanan iyileştirici işlemler için halihazırda EN 

standart test protokolleri yoktur.  Genel olarak, iyileştirici işlem olarak enfekte olan 

ahşap kesilir.  

Her durumda CA'lar, etiket beyanlarını desteklemek için yeterli olup olmadıklarını 

belirlemek için mevcut verileri değerlendirir.  
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5.5.8.2.4 Direnç 

Direnç ve gelişme olasılığı hakkındaki bilgiler BPR Ek I'in dahil edilmesi için 

gereklidir ve ayrıca ürün ruhsatı için de talep edilir.  

Bu noktada, kimyasal ahşap koruyucuları alanında hedef organizma direnci 

bilinmemektedir.  

Dirençle ilgili daha fazla bilgi, Ürün Değerlendirmesine ilişkin bu TNsG'nin Ana 

Bölümü 6.2'de, BPR Ek I'in dahil edilmesiyle ilgili TNsG hakkındaki Ana Bölüm 10'da 

ve İnsektisit Direnç Eylem Komitesi ve Fungisit Direnç Eylem Komitesi web sitesinde 

bulunabilir (FRAC: http://www.frac.info). 

5.5.8.3 Ürün formülasyonunu değiştirdikten sonra biyolojik yeniden test 

EN599-1 ve EN 14128 yeni ürünlerin test gereksinimleri için temel sağlarken, her iki 

standardın karşılık gelen ekleri, aktif bir maddenin eklenmesi, ikame edilmesi veya 

çıkarılması nedeniyle bir formülasyon değişikliğine neden olduğunda test 

gereksinimleri hakkında kılavuz sağlar.  Tüm değişiklikler yeniden teste tabi 

tutulmaz ve standartların bilgilendirici bölümleri, ek testler olmaksızın 

durum uzmanının kararı temelinde bir durum üzerindeki diğer verilerin dikkate 

alınmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu veri kaynakları ayrıntılı olarak 

tanımlanmamıştır ancak şunları içerebilir: 

 Literatür verileri; 

 Ürünün tanınmış ulusal kalite sistemi sistemleri tarafından belgelendirilmesi, 

örn. CTBP + RAL;  

 Ulusal tesciller; 

 Diğerleri. 

Formülasyondaki diğer değişiklikler için, EN599-1 ve EN 14128'in bilgilendirici eki 

A'ya bakınız.  EN599-1 Ek A'nın bir açıklaması Ek 12'de bulunabilir. 

5.5.9 PT9 Elyaf, kauçuk ve polimerize materyal koruyucuları 

Bu bölümün metni, PT7 ile 5.5.7 kısmının altındadır.  

5.5.10 PT10 Yapı materyali koruyucuları 

Lütfen bu kılavuzun genel kısımları 1-3'e ve Koruyucular genel kısımlara (yani 

5.5.1- 5.5.3) bakınız.  

http://www.frac.info/
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5.5.11 PT11 Sıvı soğutma ve işleme sistemleri için koruyucular 

Lütfen bu kılavuzun genel kısımları 1-3'e ve Koruyucular genel kısımlara (yani 

5.5.1- 5.5.3) bakınız.  

 

5.5.12 PT12 Tortu önleyiciler 

Lütfen bu kılavuzun genel kısımları 1-3'e ve Koruyucular genel kısımlara (yani 

5.5.1- 5.5.3) ve TNsG'ye bakınız.  

5.5.13 PT13 Çalışma veya kesme sıvısı koruyucuları 

PT13, endüstriyel işlemlerde kullanımları sırasında metal işleme sıvıları için 

koruyucuları ele alır.  PT13 ürünlerini değerlendirmenin genel ilkeleri kısım 5.5.2 ila 

5.5.5'te bulunabilir.  

IBRG27, bir model matrisi içinde aktif maddelerin etkililiğini test etmeye izin veren 

bir yöntem geliştirdi ("Sulu Bazlı Metal İşleme Sıvılarında Kullanılan Biyosidal Aktif 

Maddelerin Kullanımda Korunması İçin Temel Etkililiğini Belirleme Yöntemi, IBRG3 

FFG 16-001"). Yöntemin bu özel ürünle ilgili olmadığı gerekçelendirilmedikçe bu 

yöntem kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Uluslararası biyobozunma araştırma grubu (IBRG): www.ibrg.org 

 

 

 

http://www.ibrg.org/
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5.6 HAŞEREYLE MÜCADELE (ANA GRUP 3) 

5.6.1 Genel 

Bu bölümün metni geliştirilme aşamasındadır ve gelecekteki bir güncellemede 

eklenecektir.  

İnsanlık 

BPR'ye göre (Madde 19(1)(b) kriter ii ve ortak ilkeler Ek VI'da 49 ve 76 numaralı 

paragraflar) biyosidal ürünler, omurgalılar (insanlık) için gereksiz ıstırap ve ağrı da 

dahil olmak üzere hedef organizmalar üzerinde hiçbir kabul edilemez etkiye neden 

olmamalıdır.  Bu kriter, Haşereyle Mücadele PT'ler 14, 15, 17, 19 (omurgalıları 

kovan veya çeken) ve PT20'deki biyosidal ürünler için geçerlidir.  

Bu biyosidal ürünler için, biyosidal ürünün hedef omurgalılar üzerinde etkisinde 

gereksiz acıya neden olmadığını göstermek için bir değerlendirme yapılmalıdır.  Bu, 

etkinin elde edildiği mekanizmanın ve hedef omurgalıların davranışı ve sağlığı 

üzerinde gözlemlenen etkilerin bir değerlendirmesini içermelidir; amaçlanan etkinin 

hedef omurgalıyı öldürmek olduğu durumlarda, hedef omurgalıların ölümünü elde 

etmek için gerekli zaman ve ölümün meydana geldiği koşullar değerlendirilmelidir.  

Omurgalıları kontrol etmesi amaçlanan bir biyosidal ürünün, aşağıdaki durumlar 

haricinde, Madde 19(1)'in (b) pragrafında belirtilen (ii) kriterini karşıladığı kabul 

edilmemelidir:  

 ölüm, bilincin yok olmasıyla eşzamanlıdır veya  

 ölüm hemen meydana gelir veya 

 yaşamsal işlevler, bariz bir ıstırap belirtisi olmaksızın kademeli olarak azaltılır.  

Kovucu ürünler için, amaçlanan etki, hedef omurgalı için gereksiz ıstırap ve acı 

olmaksızın elde edilmelidir.  

İnsanlığın değerlendirilmesine ilişkin kılavuz şu anda Cilt II Etkililik Bölüm B/C: 

Etkililik Ölçme ve Değerlendirmesine dahil edilmemiştir, ancak genel kılavuz Ürün 

Değerlendirmesine ilişkin TNsG Ana Bölüm 6'da bulunabilir.  
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5.6.2 PT14 Rodentisitler 

Genel giriş 

Bu bölüm, BPR Madde 19(1)(b)(1)'deki ruhsat alma koşulunun yerine getirildiğini 

göstermek için (yani rodentisit yeterince etkili) BPR Ek VI'da belirtilen ortak ilkelere 

göre rodentisit biyosidal ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi için metodoloji 

hakkında kılavuz sağlar.  

5.6.2.1 Giriş 

Amacına bağlı olarak, bir rodentisit biyosidal ürün veya bitki koruma ürünü olarak 

düzenlenebilir28.  Bu belge, ağırlıklı olarak ev faresi (Mus musculus), kahverengi 

sıçan (Rattus norvegicus) ve çatı sıçanı (Rattus rattus) kontrolü için kullanılan BPR 

kapsamındaki rodentisitleri kapsamaktadır.  Ayrıca su sıçanları (Arvicola 

amphibius), tarla faresi (Myodes glareolus), yaygın tarla fareleri (Microtus arvalis), 

tarla veya ağaç fareleri (Apodemus spp.) ve gri sincap (Sciurus carolinensis) gibi 

diğer hedef türler de dikkate alınır.  

Dört standart kullanım alanı, olası kullanım alanlarına ilişkin örneklerle aşağıda 

verilmiştir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Biyosidal ürün (PT14): Farelerin, sıçanların veya diğer kemirgenlerin (kovma veya çekme dışındaki yollarla) kontrol 

edilmesi için kullanılan rodentisitler, örneğin çiftliklerde, şehirlerde, endüstriyel tesislerde vb. bitki veya bitki ürünlerini korur.  
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Bitki koruma ürünü: Bitki yetiştirme alanlarında (tarım alanı, sera, orman) saklama 

tesisleri kullanmadan açıkta bitki yetiştirme alanlarında geçici olarak depolanan bitki 

veya bitki ürünlerini korumak için uygulanan rodentisitlerdir.  

Bir ürünün her iki durumda da (PPP ve BP olarak) kullanıldığı durumlarda, BPR 

Madde 2(2)'nin son bendi uyarınca ilgili kullanım için ikili ruhsatlandırmaya ihtiyaç 

duyacaktır.Ayrıca bkz. 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm 

 binaların içinde ve etrafında, 

o konutların içinde ve etrafında ve insanların konakladığı diğer yerlerde; 

o yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, işlenmesi veya depolanması için tasarlanmış 

odaların içinde ve etrafında;  

o depolar, gemi ambarları, fabrikalar ve siloların içinde ve etrafında; 

 atık çöplüklerinde; 

 kanalizasyonlarda 

o kanalizasyon ve su kenarları gibi nemli/ıslak ortamlarda; 

 açık alanlar 

o havaalanları veya eğlence alanları gibi açık alanlar. 

o Hayvancılık çiftliklerinde (domuzlar, kümes hayvanları, sığırlar vb.); 

Rodentisitlerin çoğu yem ürünleri olduğundan, bu kılavuzun çoğu yemlerin 

etkililiğinin değerlendirilmesiyle ilgilidir.  Metinde, özellikle yem ürünleriyle ilgili 

olduğu veya diğer tür rodentisitlerle ilgili olduğu belirtilmiştir.  

5.6.2.1.1 Amaç 

Bu belgenin amacı, yalnızca yeterince etkili ürünlerin onaylandığından ve bu 

nedenle kullanım için piyasaya arz edildiğinden emin olmak için rodentisitlerin 

etkililiğinin nasıl değerlendirileceğine dair kılavuz sağlamaktır.  Hayvan refahı 

hususları da dikkate alınır.  

5.6.2.1.2 Değerlendirmenin küresel yapısı 

Ürün ruhsatlandırma başvurularında tam etkililik değerlendirmesi yapılır.  

Aktif maddesi(maddeleri) ile birlikte ürünün etkililiği ve kullanım amacı(amaçları) 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm
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hakkındaki bilgiler, ürünün değerlendirilmesine izin vermek ve kullanım koşullarını 

tanımlamak için yeterli olmalıdır.  

Ürünün belirtilen dozlarda amaçlanan kullanım(lar) için etkili olup olmadığını 

değerlendirmek için ürünle etkililik çalışmaları (gerekli test türü için aşağıdaki kısım 

2'ye bakın) yapılmalıdır.  Ruhsat istenen ürünle (nihai formülasyonunda) etkililik 

testleri yapılmalı ve test ürününün kompozisyonu etkililik raporlarında (özellikle 

saha testleri ve lezzet testleri için) belirtilmelidir.   

Bilimsel literatürdeki herhangi bir etkililik verisi yalnızca destekleyici veri olarak 

kabul edilir ve tanınmış standartlara göre gerçekleştirilmesi gereken etkililik 

testlerinden elde edilen etkililik verilerinin yerini almamalıdır.  

Bu çalışmalardan kaynaklanan ölüm oranı ve yem ürünleri olması durumunda yem 

ürünleri lezzetine ilişkin veriler belirtilen kriterler ile karşılaştırılır.  Değerlendirmenin 

temeli, başvuru sahibi tarafından sunulan başvuruda (yani taslak SPC) belirtilen 

kullanımlardır.  

5.6.2.2 Dosya gereksinimleri 

Her ruhsat başvurusu için etkililiğe ilişkin veriler gereklidir.  BPR Ek III uyarınca her 

biyosidal ürün için etkililiğe ilişkin aşağıdaki bilgiler gereklidir:  

1. İşlev (örn. rodentisit) ve kontrol şekli (örn. öldürme); 

2. Kontrol edilecek temsili organizma(lar) ve korunacak ürünler, organizmalar veya 

eşyalar; 

3. Temsili hedef organizmalar üzerindeki etkiler;  

4. Aktif  maddenin kullanılacağı amaçlanan konsantrasyon ve uygulama oranı;  

5. Etki şekli (zaman gecikmesi dahil olmak üzere);  

6. Ürünün kullanım amaçları;  

7. Kullanılabilir standart protokoller, laboratuvar testleri veya uygun ve ilgili 

yerlerde performans standartları da dahil olmak üzere kullanılan saha denemeleri 

dahil olmak üzere bu amaçlanan kullanımları destekleyecek etkililik verileri;  

8. Etkililikte bilinen herhangi bir sınırlama; 

8.1. Direnç gelişiminin oluşumu veya olası oluşumu ve uygun yönetim stratejileri 

hakkında bilgi;
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8.2. İstenmeyen veya kasıtsız, örneğin faydalı ve diğer hedef olmayan organizmalar, 

yan etkilere ilişkin gözlemler. 

Etkililik testi 

Avrupa Birliği'nde kemirgenler üzerinde yürütülen herhangi bir etkililik testinin, 

bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin 2010/63/EU29 sayılı 

Direktif kapsamında belirlenen ilkelere uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. 

Bununla birlikte, lezzet, ölüm ve insanlık hakkında halihazırda elde edilen verilerin 

sonuçlarını göstermek için yürütülen gerçek kullanım koşulları altında vahşi 

kemirgen istilalarını kontrol etmek için rodentisit ürünleriyle yapılan saha 

denemeleri, 2010/63/EU Direktifi açısından hayvan prosedürleri olarak kabul 

edilmemektedir. 

Tüm rodentisit türleri için, bu kılavuzda aksi belirtilmedikçe, etkililik bir laboratuvar 

araştırmasında ve bir saha denemesinde veya alternatif olarak bir yarı saha 

denemesinde ve başvuruda sunulan her bir hedef organizma için bir saha 

denemesinde gösterilmelidir. Çatı sıçanları için, aşağıdakilerle etkililiğin gösterilmesi 

de kabul edilebilir:  

 bazı bölgelerde çatı sıçanlarının istilası oldukça nadir olduğundan, iki veya daha 

fazla iyi yürütülen yarı saha denemesi (açıklama için aşağıdaki kısım 2.6'ya 

bakınız); veya 

 Çatı sıçanlarının istilasının olduğu bölgelerde iyi yürütülen iki (veya daha fazla) 

saha denemesi.  

Genel olarak, değerlendirme için dikkate alınacak testlerin yüksek kalitede olması 

gerektiği geçerlidir.  Hayvan refahı nedeniyle, laboratuvar testlerinde, test başına 

hayvan sayısı minimum ile sınırlandırılmalıdır.  

Saha denemelerindeki olumlu sonuçlar, laboratuvar çalışmalarındaki olumsuz 

sonuçlardan30  ancak yalnızca aşağıdaki koşullar altında daha ağır basabilir:  

 

29 Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin 22 Eylül 2010 tarihli ve 2010/63/EU sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Direktifi. 

30 Negatif sonuçlar, değerlendirme kriterlerine göre yetersiz etkililik gösterenlerdir (bu Kılavuzun 4.1 kısmına bakınız).
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 Negatif sonuçlara sahip her bir çalışma için pozitif sonuçlara sahip en az bir 

başka laboratuvar çalışması (veya yarı saha çalışması) vardır ve;  

 Olumlu sonuçlara sahip en az bir yüksek kaliteli saha denemesi vardır.  

Laboratuvar çalışmalarındaki olumlu sonuçlar, saha ve yarı saha denemelerindeki 

olumsuz sonuçlardan daha ağır basamaz.  

Yalnızca yarı saha veya saha denemelerinde (çatı sıçanları) test yapılması 

durumunda:  

 En az iki iyi yürütülen yarı saha testi veya bir saha denemesinin sırasıyla 

olumlu sonuçları olmalıdır.  

Aşağıdaki kılavuz esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve testlerin yapılması gereken 

katı protokolleri belirtmez.  Herhangi bir kaynaktan yayınlanmış veya 

yayınlanmamış veriler, verilerin bilimsel olarak geçerli ve uygulama ile ilgili olması 

koşuluyla kabul edilecektir.  Her durumda, verileri tekrarlanabilir hale getirmek için 

yöntemler yeterli ayrıntıda açıklanmalıdır.  İdeal olarak veriler, ulusal veya 

uluslararası kabul görmüş test yöntemleri kullanılarak ve bilimsel amaçlarla 

kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin 2010/63/EU Direktifi kapsamında 

belirlenen ilkelere uygun olarak üretilmelidir.  Bununla birlikte, başvuru sahipleri, 

bunların yürütüldüğü ve sağlam bir bilimsel standarda göre iyi bir şekilde rapor 

edildiği durumlarda kendi test stratejilerini kullanılarak üretilen verileri de 

sunabilirler.  Her durumda, veriler, spesifik bir etkililiğin ve yem ürünleri söz konusu 

olduğunda ürünün lezzetinin değerlendirmesine izin vermelidir.  Anekdot 

niteliğindeki kanıtlar kabul edilemez.  

Başvuru ile birlikte sunulan taslak SPC'de ürünün amaçlanan kullanımlar için 

etkililiği ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.  Bu değerlendirme, zararlı olduğu 

düşünülen ve kontrol edilecek hayvanları (hedef türler), iç mekan veya dış mekan 

kullanımı, uygulama yöntem(ler)i, uygulama oranları, ürünün kullanım modelleri, 

ürünün kullanımıyla ilgili diğer özel şartlar ve koşullar ile birlikte ürünün maksimum 

saklama süresini (raf ömrü) dikkate alacaktır. 

Etkililik testi için seçilen hedef türler, ürünün kullanılacağı coğrafi bölgelere uygun 

olmalıdır.  Ürün için taslak SPC'de adlandırılmalıdırlar (genel veya genel adlar 

kullanılabilir).  Lütfen bazı ülkelerde belirli kemirgen türlerinin korunduğunu ve 
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bunlara karşı hiçbir kontrol eylemine izin verilmediğini unutmayınız.  

Kullanım amaçları 

Hedef organizmalarla ilişkili taslak SPC'de verilen kullanım amaçları örnekleri 

şunlardır:  

 ev farelerine karşı kullanım için: 

o bu Mus musculus'a karşı test yapılmasını gerektirecektir. 

 sıçanlara karşı kullanım için 

o bu, Rattus norvegicus ve Rattus'a karşı test yapılmasını gerektirecektir. 

 kahverengi sıçanlara karşı kullanım için 

o bu, Rattus norvegicus'a karşı test yapılmasını gerektirecektir. 

 sıçanlara ve ev farelerine karşı kullanım için 

o bu, Rattus norvegicus, Rattus ve Mus musculus'a karşı test yapılmasını 
gerektirecektir.  

 kanalizasyondaki sıçanlara karşı kullanım için 

o bu, özel olarak işlenmiş yemle Rattus norvegicus 'a karşı test yapılmasını 

gerektirecektir (aşağıdaki kısım 2.4'e bakınız)  

 tarla farelerine karşı kullanım için 

o bu, boyut ve davranış açısından farklılık gösteren en az iki tarla faresi 

türüne karşı test yapılmasını gerektirecektir, örneğin, su sıçanları (Arvicola 

amphibius), tarla faresi (Myodes glareolus) ve yaygın tarla fareleri Microtus 
arvalis. 

 tarla faresi (ağaç faresi) türüne karşı kullanım için  

o bu, örneğin uzun kuyruklu tarla faresi/ağaç faresi (Apodemus sylvaticus) 

veya sarı boyunlu tarla faresi (Apodemus flavicollis) gibi belirli hedef 
türlere karşı test yapılmasını gerektirecektir.  

 [hedef türün adı]'na karşı kullanım için 

o bu, belirli hedef türlere karşı test yapılmasını gerektirecektir; örneğin gri 
sincap (Sciurus carolinensis).  

SPC taslağında verilen 'rodentisit olarak kullanım için' veya 'farelere karşı 

kullanım için' gibi hedef türlere ilişkin daha fazla açıklama yapılmadan genel 

amaçlanan kullanımlar kabul edilemez.  Bunun nedeni, ürünün test edilmediği 

ve/veya tasarlanmadığı kemirgen türlerine karşı kullanıma izin vermesidir.  

Hedef türlerle ilgili olarak, amaçlanan kullanımların türe özgü olması gerekir 

(hem profesyonel hem de profesyonel olmayan kullanıcılar için ruhsatlı 

ürünler için).  

Test, türe özgü olmalı ve taslak SPC'de verilen her hedef organizma için bir 

çalışma yapılmalıdır.  Bunun nedeni, hedef türlerin biyolojisi, davranışı ve 

duyarlılığının, sıçanlar, tarla fareleri veya fareler gibi taksonomik gruplar içinde 
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bile önemli ölçüde farklılık gösterebilmesidir.  Örneğin, kahverengi sıçan (R. 

norvegicus) antikoagülanlara karşı çatı sıçanına (R. rattus) göre daha duyarlıdır, 

oysa çatı sıçanının daha neofobik olduğu ve kahverengi sıçandan daha az yem 

kabul edeceği gözlemlenmiştir.  Fareler taksonomik olarak çok belirsizdir ve 

farklı biyoloji, davranış ve aktif maddelere karşı duyarlılığı olan geniş bir tür 

yelpazesine (örneğin Mus musculus veya çeşitli Apodemus  türleri) 

uygulanabilir.  Tarla faresi türleri, boyutları ve habitatları bakımından önemli 

ölçüde farklılık gösterir.  Bu nedenle, taslak SPC'de verilen tüm hedef 

organizmalar test edilmelidir.  "Tarla farelerine karşı kullanım için" veya 

"farelere karşı kullanım" gibi daha az spesifik kullanım amacına sahip bir 

rodentisitin ruhsatına başvurulması halinde, ürünün en azından ilgili taksonomik 

grubun tüm temsili türlerine karşı test edilmesi gerekir.  Tarla fareleri için, bitki 

koruma ürünleri (PPP) mevzuatı kapsamında ruhsat  verilen ürünler vardır, 

ancak bazı durumlarda biyosidal ürün onaylarına ihtiyaç duyulabilir (örneğin, 

binaların yakınında istilalar ve hastalığın yayılması durumunda).  

Antikoagülanlardan farklı bir etki şekline sahip aktif maddelere dayalı ürünler 

için direnç beyanlarına izin verilir.  Antikoagülanlara dayalı ürünler için, Üye 

Devletlerin31 izin taleplerine ilişkin farklı görüşler vardır ve bu nedenle, sonraki 

münakaşalara ve karar alınana kadar, bu tür amaçlanan direnç beyanları Üye 

Devletlerle görüşülerek durum bazında değerlendirilmelidir.  "Birinci nesil 

antikoagülanlara dirençli sıçanlara ve/veya farelere karşı kullanım" gibi 

amaçlanan bir kullanım genellikle mümkün değildir, çünkü birinci nesil 

antikoagülanlara dirençli olan test hayvanlarının tanımlanması zordur ve 

duyarlılık dereceleri değişebilir.  Ayrıca, bir saha durumunda bir direnç durumu 

tanındığında, mekanik veya elektronik tuzaklar, antikoagülan olmayan etki 

şekline sahip rodentisit veya en güçlü antikoagülan rodentisitler gibi kimyasal 

olmayan yöntemlerin kullanılması genellikle tavsiye edilir ve  taslak SPC'de 

kullanım talimatları genellikle direnç yönetimi hakkında bir paragraf içermelidir. 

Bu nedenle, bir antikoagülan ürün üzerindeki dirençle ilgili genel kullanım 

amacı, bilgi amaçlı olarak kabul edilmeyebilir, çünkü direnç genellikle belirli bir 

üründen ziyade aktif maddeye atıfta bulunur.  

31 Bu konu incelenmekte ve tartışılmaktadır ve antikoagülanlar için direnç beyanları ile ilgili durum değişirse kılavuz 

güncellenecektir.    
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5.6.2.2.1 Test hayvanları 

Laboratuvar testlerinin tercihen gruplar halinde barındırılan ikinci nesil vahşi 

hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmesi gerekmesine rağmen, test amacıyla 

bunların elde edilmesi ve muhafaza edilmesiyle ilgili zorluklar ve kısıtlamalar 

kabul edilmektedir.  Bu nedenle, laboratuvar içinde yürütülen testler için, ticari 

olarak temin edilebilen tanınmış türlerden hayvanlar kabul edilebilir.  

2010/63/EU Direktifi, Madde 7 ve 9 ve Kısım A, Ek III 3.2 uyarınca, yarı saha 

denemeleri tercihen vahşi kemirgenler veya yavruları kullanılarak yapılmalıdır.   

 

Tercih edilmemesine rağmen, alternatif olarak yarı saha denemelerinde vahşi  

suşlara benzeyen suşların kullanılması mümkündür.  Bu türler, vahşi 

kemirgenlerin neofobi, anksiyete ve tam yetenekli duyu organlarını içeren 

(görme, duyma, koku alma veya tat alma bozukluğu olmayan) davranış 

özelliklerini koruyan soyları (örneğin Long Evans veya Lister Hooded sıçanları) 

olmalıdır.  

Vahşi suşlara benzeyen laboratuvar suşları kullanıldığında, davranış özelliklerinin 

kısa bir açıklaması ve test hayvanları olarak ilgili suşun seçimi için gerekçelendirme 

sağlanmalıdır.  Genel olarak, kemirgenlerin (laboratuvar ve vahşi tür) testlerden 

önce aldıkları diyet, yem ürünlerine karşı davranışları açısından çok önemli olabilir.  

Bu nedenle, çalışma raporlarının mümkün olduğu kadar test hayvanlarının beslenme 

geçmişine ilişkin bilgileri de içermesi önemlidir. Test hayvanlarının üreme sırasında 

oldukça geniş bir diyet alması önerilir.  Vahşi hayvanların laboratuvar veya yarı 

saha çalışmalarında kullanıldığı yerlerde, bunlar vahşi doğada canlı olarak 

hapsedilebilir, ya açık kolonilerde ya da hayvanların doğal fizyolojik ve davranışsal 

özelliklerinin çoğunu korumalarına izin verecek şekilde laboratuvar koşullarında 

yetiştirilebilir.  Vahşi kemirgenlerin yetiştirilmesi için kullanılan hayvancılık, uysal 

nitelikler veya vahşi eğilimlerini önemli ölçüde değiştiren diğer özellikler için 

seçilmemelidir.  

Güvenlik değerlendirmesinde kullanılan deney hayvanları için insani sonlanma 

noktaları olarak klinik işaretlerin tanınması, değerlendirilmesi ve kullanımına ilişkin 

OECD Rehber Dokümanı (OECD, 2002) dikkate alınmalıdır.  Gereksiz ıstıraplardan 
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kaçınılmalı (örn. aşırı kilo kaybı/şiddetli dehidrasyon, inatçı konvülsiyonlar, 

yamyamlık/kendine zarar verme, vb.) ve hayvanlar düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. Yabani hayvanlara, yaklaşan ölümü belirlemek için klinik işaretler 

kullanılarak insani sonlanma noktalarının uygulanması gereksinimleri doğrultusunda 

ötenazi yapılmalıdır.  

Saha denemeleri, vahşi kemirgen istilası üzerinde gerçekleştirilmelidir ve etkililik, 

lezzet ve insanlık ile ilgili ilgili testlerin kontrollü laboratuvar çalışmaları altında 

doğrulanması şartıyla hayvan deneyleri olarak kabul edilmemektedir.  

BPR Madde 62'nin amacı, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin sayısını en aza 

indirgemek ve omurgalılar üzerinde BPR'nin gerektirebileceği herhangi bir çalışmayı 

kopyalamamaktır.  Hayvanların kasıtlı olarak kullanıldığı laboratuvar testleri ve yarı 

saha denemeleri için amaç netken, saha denemeleri için durum farklı bir 

perspektiften görülebilir.   

Bir saha denemesinin gerçek yaşam koşullarında gerçekleştirildiği ve bu tür saha 

denemesine tabi olan kemirgenlerin her durumda diğer ruhsatlı ürünler kullanılarak 

öldürülmesi/kontrol edilmesi gerektiği durumlarda, bu tür saha denemesinin 

herhangi bir testin tekrarını içermediği kabul edilir.  Bu nedenle, PT 14 için saha 

denemeleri BPR Madde 62'den muaf tutulacaktır. 

Laboratuvar testleri ve yarı saha denemeleri ile ilgili olarak, 62. Maddenin (BPR) 

hedeflerine, benzer veya daha düşük toksisiteye sahip aktif bir madde içeren 

tamamen karşılaştırılabilir bir yem ile zaten testlerin olduğu durumlarda, verilerden 

feragat edilerek ulaşılacaktır (aşağıdaki 5.6.2.2.7 kısmındaki Tablo 25'e bakınız). Bu 

tür durumlarda çapraz okuma, uygun olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından 

bir LoA (Erişim Mektubu) sunulması koşuluyla kabul edilebilir.  

5.6.2.2.2 Yem ürünleri için laboratuvar çalışmaları 

Yem ürünlerinin etkililiğini test etmek için iki tür laboratuvar çalışması mevcuttur: 

ölüm testleri (yani seçilemeyen beslenme testleri) ve seçmeli besleme testleri.  

Ölüm oranı testleri, yem seçimi besleme testinden elde edilen verilere ek olarak çok 

az bilgi verdiğinden ve hayvan deneylerinin sayısını azaltmak için ölüm testleri (yani 

seçimsiz beslenme testleri) önerilmez ve gerekli değildir.  Ancak, birçok başvuru 

sahibinin ürünleri hakkında geçmişte yapıldığı gibi seçimsiz çalışmaları olabilir.  
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Bunlar yine de veri paketinin bir parçası olarak sunulabilir ancak yeni çalışmalar 

yapılmamalıdır.    

 

EPPO'ya veya örnek protokolüne (bu Kılavuzun Ek 13'ü) yapılan testler tercih edilir, 

ancak diğer veriler, bunların yararları konusunda dikkate alınacaktır.  Çalışma, 

işlemi temsil etmelidir.  Ürünün amacına bağlı olarak, ev faresi, çatı sıçanı, 

kahverengi sıçan veya diğer türler test hayvanı olarak kullanılmalıdır.  Vahşi suş 

testi tercih edilir ve yem seçimi testi için en önemlisidir.  Bununla birlikte, bu, bazı 

başvuru sahipleri için muhtemelen pratik olmadığından, vahşi türün özelliklerini 

göstermesi muhtemel olan, soy dışı bir laboratuvar suşu (örneğin, CD sıçanları) 

vekil olarak kabul edilir. 

Özel endikasyonları olan rodentisitler, örneğin oral yoldan alınan ancak kemirgen 

kürküne yapıştıkları için yem ürünü olmayan köpük ürünler, koşulların uygun 

şekilde simüle edildiği ayrı laboratuvar denemeleri gerektirir (aşağıdaki 5.6.2.2.3'e 

bakınız).  

Yem seçimi besleme denemeleri  

Yem seçimi besleme denemelerinin amacı, ürünün test hayvanı için lezzetini 

belirlemektir.  Hem taze hem de yaşlanmış ürün üzerinde yürütülürse, ürünün uzun 

süre saklanmasının ardından etkililik hakkında bilgi sağlayabilir (aşağıdaki kısım 

5.6.2.2.5'e bakınız).  Bu test tercihen vahşi tür hayvanlar ile yapılır.  Bu test 

tasarımında hayvanlar, toksik olmayan bir gıda kaynağı (uyarım diyeti) ile aktif 

maddeyi içeren yem arasında seçim yapabilir.  Ya aktif maddenin dahil edildiği 

tüketilen yem miktarı ya da kemirgenlerin ölüm oranı, yemin ölümcül bir doz için 

yemin yeterince lezzetli olduğunun bir göstergesidir.  

Sonuçlar, belirtilen kriter ile karşılaştırılır (aşağıdaki 5.6.2.4.1 kısmına bakınız).  

Uyarım diyetinin kemirgenlerin alışkın olduğu bir ürün olduğundan emin olunuz.  

Kullanılan yöntemlerin tüm detayları sağlanmalı ve hem işlenmemiş diyet hem de 

ürünün günlük alımı, farklı cinsiyetteki kemirgenler için lezzet oranı (ürün miktarı: 

uyarım diyeti miktarı) veya ürün kabulü (yenen ürün miktarı, toplam tüketimin 

yüzdesi (ürün + uyarım diyeti) olarak ifade edilir), uygun istatistiksel analiz ile 

herhangi bir zehirlenme belirtisi ve ölüme kadar geçen günleri gösterecek veriler 
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sunulmalıdır.  Cinsiyetler arasında önemli bir fark yoksa, iki cinsiyete ait veriler 

birleştirilebilir.  Etki şeklini, ıstırabın derecesini, bilinçsizlikten önceki toksikoz 

süresini vb. belirlemek için klinik gözlemler yapılmalıdır.  Bu veriler isteğe bağlıdır 

ancak özellikle yeni aktif maddeler hakkında faydalı bilgiler sağlar.  

Bazı durumlarda normal besin alımıyla karşılaştırma yapmak uygun değildir.  

Örneğin, hızlı etkili rodentisitler yemleme aktivitesinde bir azalmaya neden 

olduğunda veya etki yaratmak için yalnızca çok küçük miktarlarda yem gerekli 

olduğunda.  Bu nedenle, ana kriter tüketilen yem yüzdesi değil, zehir alımından 

kaynaklanan ölüm oranıdır.  

Tarla fareleri ile yem seçimi besleme denemeleri  

Laboratuvarda tarla farelerine karşı seçim testi için test protokolü, esas olarak 

sıçanlar ve ev fareleri ile aynı olmalıdır.  

5.6.2.2.3 Temas rodentisitleri ve zehirleme maddeleri ile ilgili laboratuvar 

çalışmaları Temas rodentisitleri 

Etkililiği göstermek için mevcut olması gereken bilgiler şunları içerecektir:  

i) Belirli süreler boyunca ürüne maruz kalan ayrı veya grup kafesli kemirgenlerden 

ölüme kadar geçen süre kestirimleri.  EPPO Yönergelerine (EPPO, 1986) 

başvurulmalıdır.  

ii) Laboratuvardan, hedef kemirgenlerin gerekli dozu uygulama yönteminden 

alacağına dair kanıt önerilir.  

Zehirleme maddeleri  

Kemirgen öldürücü zehirleme maddeleri tipik olarak gaz geçirmez binalarda, 

gemilerde, uçaklarda, konteynırlarda ve saklama yerlerinde veya yuva fümigasyonu 

için kullanılır.  Etkililiği göstermek için mevcut olması gereken bilgi türü, ürün için 

taslak SPC'deki kullanım talimatlarında açıklandığı gibi uygulandığında, inhalasyon 

yoluyla aktif madde ve ürünün gücünün kestirimlerini içerecektir.  

Kemirgen öldürücü zehirleme maddelerinin etkililiğini test etmek için uluslararası 

kabul görmüş standartlaştırılmış test protokolleri yoktur.  Genel olarak, dosya 

gereksinimleri yem ürünleriyle aynıdır.  Seçimsiz testler gerekli değildir.  Dosya, 

simüle edilmiş kullanım testlerinin yanı sıra saha testlerini de içermelidir. 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 320 

 

Simüle edilmiş kullanım testleri gaz geçirmez kaplarda yapılmalıdır.  Kabın boyutu, 

maruziyet süresi ve kaptaki fumigantın konsantrasyonu gerçek bir kullanım 

durumunu yansıtmalıdır.    

Kapalı odalarda, binalarda, gemilerde, uçaklarda veya konteynerlerde (genellikle 

burada "odalar" olarak belirtilir) zehirleme maddelerinin kullanımının, yuvalarda 

kullanımdan (burada genellikle "kemirgen yuvaları" olarak anılır) farklı olduğu 

belirtilmelidir.  Bu nedenle, hangi kullanım için bir ruhsat başvurusunun yapıldığı 

beyan edilmelidir.  Her kullanım türü için bir saha çalışması yapılmalıdır.  

Genel olarak, her deney sırasında gaz konsantrasyonu izlenmelidir.  Test raporları, 

gaz konsantrasyonu, ölçüm noktalarının konumu ve analiz yönteminin ayrıntılı bir 

tanımını içermelidir.  Emici materyallerin yokluğu veya varlığı belgelenmelidir.  

Yuva fumigantları için saha testleri, kemirgen yemleri için protokolü takip etmelidir.  

Enfekte eşyalardaki kemirgen popülasyonlarının ortadan kaldırılabileceği 

kanıtlanmalıdır.  Çalışma, yuvanın bir tanımını (istila edilmiş eşyadaki konum, giriş 

deliklerinin konumu) içermelidir, örneğin, Ross, (1986) ve bu Kılavuzun Ek 15'inde 

listelenen CEB Yöntemi no. 254 (2013).  Uygulamadan önce ve sonra popülasyon 

sayımı yöntemleri ve ölüm oranı kriterleri yem ürünleri ile aynıdır (bu Kılavuzun Ek 

14'üne bakınız).  

Odalar için saha testleri, popülasyon büyüklüğünün bir kestirimini içermelidir, ancak 

bir beslenme sayımının genellikle mümkün olmadığı kabul edilmektedir (örneğin, 

kaplarda).  Bu durumlarda, ilgili hedef organizmalara (fareler, sıçanlar) sahip 

kafesler, saha eşyasına dahil edilmelidir.  Yerleşimleri, eşyadaki kemirgenlerin 

beklenen dağılımını yansıtmalıdır.  Bazı kafeslerin “en kötü senaryoları” temsil eden 

noktalara, yani hava akımı olan yerlere (bir oda veya kap tamamen hava geçirmez 

olmayabileceğinden) veya saklanma yerlerine yerleştirilmesi önemlidir.  Test 

raporu, kafeslerin yerleştirilmesinin yanı sıra test kemirgenlerinin sayısı, yaşı ve 

cinsiyetinin ayrıntılı bir açıklamasını içermelidir.  Maruziyet süresi, taslak SPC'deki 

kullanım talimatlarına göre olmalıdır.  Maruz kaldıktan sonra, kapalı 

oda/kompartman ve/veya kafeslerin içindeki ölü kemirgenlerin sayısı 

belirlenmelidir. Popülasyon azaltımı veya ölüm oranı hakkında bilimsel olarak 

anlaşılabilir veriler içermeyen saha testleri kabul edilmeyecektir.  Yeterli sayıda 
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kafesli kemirgenin etkililik testi için alan eşyalarına sokulduğu durumlarda, simüle 

edilmiş kullanım testlerinden feragat edilebilir.  Ölüm kriterleri, yemlerle aynıdır.  

Uçaktaki kemirgenlerin varlığıyla bağlantılı riskler göz önünde bulundurulduğunda, 

%100'lük bir etkililik zorunlu olarak gereklidir.  Nitekim sıçan ve fareler (bunlar 

düşük hacimli yerlerde saklanabilmekte ve uçaklarda tamamen erişilemeyen) 

uçağın ve yolcuların güvenliğini etkileyen halk sağlığı sorunlarının yanı sıra hasara 

da neden olabilmektedir.  Elektronikteki idrara bağlı olası hasarın yanı sıra, bu 

kemirgenler, onları her türlü materyali (ipler, kuşaklar, yönlendirme kabloları, 

baskılı devreler) kalıcı olarak yemeye zorlayan sürekli büyüyen kesici dişlere 

sahiptir.  Bu nedenle tolerans eşiği yoktur çünkü tek bir kemirgen geri dönüşü 

olmayan hasara neden olabilir.  Tavsiyelere göre ve gerçek koşullar altında 

fümigasyon çerçevesinde uygulanan dozun gerekli ölüm konsantrasyonlarına 

ulaştığından emin olmak için aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir:  

 Fümigasyon sırasında, “CT” ölçümleri (ölçülen etkili konsantrasyon x fümigasyon 

süresi) sistematik olarak alınmalıdır.  Fümige edilecek hava aracı tamamen hava 

geçirmez olmayabilir ve gaz kaçakları meydana gelebilir, bu nedenle gerekli %100 

verimlilik için önlemlerin alınması gerekir;  

 Her deneme için, “CT” hesaplaması için veriler, düzenli aralıklarla (beş dakikalık 

sıklıkta) yapılan konsantrasyon beyanları (uçak tipine göre iki minimum test 

noktası) ile fümigasyonun başlangıcından itibaren, başvuru sahibi tarafından beyan 

edildiği gibi fümigasyon süresi boyunca toplanacaktır.   Bu verilerin iki fümigasyon 

işlemi için toplanması önerilmektedir; 

 Tüm uçakta öldürücü konsantrasyonlarda gazın iyi bir şekilde dağıldığından emin 

olmak için, ayrı kafeslerdeki fareler (test noktası başına beş fare) tüm 

konsantrasyon testi noktalarının yanına yerleştirilmelidir.  Bu, ölçümler, “CT” ve 

kemirgenlerin ölüm oranı arasındaki ilişkinin tahmin edilmesine izin verecektir; 

 bir sıcaklık ve nem beyanı yapılmalıdır.    

Bir zehirleme maddesinin belirli bir cihazla birlikte kullanılması veya bir cihazın 

parçası olması durumunda (örneğin, tuzaklar), laboratuvar seçim testlerinin 

sonuçları ve (yarı) saha testleri sunulmalıdır.  Seçim yapmama testi gerekli değildir; 

(yarı) saha testleri, yemler için saha testleri ile aynı protokole sahip olmalıdır.  
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Uygulama öncesi ve sonrası yem testlerinde olduğu gibi bir popülasyon sayımına 

ihtiyaç vardır.  Ölüm kriterleri de yemlerle aynıdır.  

5.6.2.2.4 Yem ürünlerinin nemli koşullarda kullanıma uygunluğuna ilişkin 

özel etkililik beyanları ile ilgili laboratuvar çalışmaları 

Bir ürünün kanalizasyonda veya rutubetli koşullarda kullanıma uygun olduğu beyan 

edildiğinde, lezzetin korunması (ısı ve nemin lezzet üzerindeki etkisi gibi), bu tür 

koşulları simüle etmek için özel olarak ön işleme tabi tutulmuş ürün kullanılarak 

beyan edilen tüm hedef türlere karşı bir seçim testinde32  test edilmelidir.  

Kanalizasyonların genellikle sadece kahverengi sıçan tarafından istila edildiğini 

lütfen unutmayınız. 

Bunun için yem ürünü en az beş gün boyunca sıcak ve nemli bir ortamda 

tutulmalıdır. Bu tür koşullarda ön işleme tabi tutulan yem, deney hayvanlarıyla veya 

tercihen yarı doğal bir test sisteminde (kalem testi) test edilebilir.  Toplam hayvan 

sayısı 10 ila 20 arasında olmalıdır.  

Aşağıda tercih edilen bir test protokolü açıklanmaktadır.  Diğer test protokolleri, 

esaslarına göre değerlendirilecek ve bilimsel olarak gerekçelendirilmeleri koşuluyla 

kabul edilebilir.  

Yem kısımları/blokları işlemden önce tartılmalı ve ardından beş gün boyunca 

tercihen 30 °C ila 35 °C ve %80 ila 99 bağıl nem oranına maruz bırakılmalıdır.  

Stabil koşullar en iyi bir iklim odasında elde edilebilir.  Yem, kendisi de su geçirmez 

bir kil kaseye yerleştirilmiş, su geçirgen bir kil kaseye yerleştirilmelidir.  Kil kase, 

yemle birlikte kil kasenin duvarından geçen su içerir, böylece kil kasenin yüzeyi, 

kanalizasyon duvarlarının nemli yüzeyini taklit etmek için kalıcı olarak ıslanır. 

Önceden işleme tabi tutulmuş her yem kısmı/blok, bir gün boyunca test 

hayvanlarına uygulanır.  Yem kısımları/blokları daha sonra çıkarılır ve yeni önceden 

işlenmiş yem ile değiştirilir.  Yemlerin sıcak ve nemli koşullara maruziyeti beş gün 

olduğundan, yemler adım adım ön işlemden geçirilmelidir, böylece her test günü 

için tam olarak aynı ön işlem süresine sahip yem uygulanacaktır.   

anların tekrar girişine gerek kalmadan kontrollü bir durumda saha testleri kabul edilebilir, ancak laboratuvar çalışmaları Sıç 32

tercih edilir.    
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Test odası veya test kafesi ortama alıştırılmamıştır, yani test hayvanları özel olarak 

sıcak veya nemli koşullar yaşamaz. Yem günlük olarak taze önceden işlenmiş yem 

ile değiştirilir ve yüzey nemini korumak için ıslak bir kil kasede sunulur, böylece 

yem ıslak kalır ve test hayvanlarına 24 saat maruziyet sırasında kurumaz.  

Test odalarının/kafeslerin yüksek sıcaklıklara ve neme özel olarak ortama 

alıştırılması bu nedenle gereksizdir ve tavsiye edilmez, çünkü test hayvanları büyük 

olasılıkla normal koşullar altında (yani orta nem ve sıcaklık) tutulan laboratuvar 

kolonilerinden kaynaklanır.  

Yüksek sıcaklıklar ve nem, davranışsal bozukluklarla reaksiyona girmelerine neden 

olabilir.  

Yem tüketimini belirlemek için, her gün test odalarından/kafeslerinden yem çıkarılır 

ve tartılır.  Bundan sonra, yem tercihen 30 ila 36 °C'de bir kurutma fırınına 

yerleştirilerek kurutulmalıdır (not: çoğu yem bloğu önemli bir parafin parçası 

içerdiğinden, kurutma sıcaklığı çok yüksek olmamalıdır).  Yem porsiyonları/blokları, 

daha fazla ağırlık azalması ölçülemeyene kadar tartılır (yani yem tüm suyunu 

kaybedene ve kuruyana kadar).  

Yem alımını hesaplamak için, yemin başlangıç ağırlığının taze ağırlık olduğu, 

farelere yem uygulamasından ve sonraki kurutmadan sonraki son ağırlığın kuru 

ağırlık olduğu hesaba katılmalıdır.  Bu nedenle, her ikisi arasındaki fark tam olarak 

fareler tarafından tüketilen yem miktarı değildir, çünkü taze yemler nem içerebilir 

(bu, deneyin başlangıcında taze ağırlığa eklenir, ancak son ağırlık tespiti için 

kurutulduktan sonra çıkarılır).  Bu nedenle, yemin su içeriği, daha fazla ağırlık 

azalması belirlenene kadar bir kurutma fırınına her ürün için işlenmemiş beş yem 

porsiyonu yerleştirilerek belirlenmelidir.  Yem alım miktarının belirlenmesinde taze 

ve kuru ağırlık arasındaki fark dikkate alınır (Denklem [1]):  

Bu formülde: 

b , alınan yem miktarıdır 

f , yemin ısıya ve neme maruziyetinden önceki taze ağırlığıdır 

d , yem uygulaması, tüketim ve kurutmadan sonraki kuru ağırlıktır 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 324 

 

w , yemin su içeriğinin oranıdır (işlenmemiş yemin kurutulmasıyla belirlenir). 

Genel besin tüketimiyle ilişkili olarak test hayvanları tarafından alınan yem nispi 

kısmı daha sonra şu şekilde hesaplanabilir (Denklem [2]): 

Bu formülde: 

c , test sırasında tüketilen yem yüzdesidir 

b , alınan yem miktarıdır (Denklem [1]'den sonra düzeltildi) 

a , alınan uyaım diyeti miktarıdır.  

5.6.2.2.5 Yem ürünlerinin raf ömrü ile ilgili spesifik etkililik beyanları ile 

ilgili çalışmalar 

Bir yem ürününün uzun bir saklamadan sonra etkili olduğu beyan edildiğinde, 

ürünün belirtilen saklama süresinden sonra (yani raf ömrü) yine de etkili ve lezzetli 

olacağının kanıtlanması gerekir.  Bu nedenle, aktif madde içeriğiyle ilgili analiz 

çalışmaları, yem ürünlerinin raf ömrü beyanlarını desteklemek için yeterli değildir.  

Uzman görüşüne göre, çoğu yem ürününün 24 ay boyunca etkili ve lezzetli olduğu 

bulunmuştur (koruyucularla birlikte).  Bu nedenle etkililik testi yalnızca aşağıdakiler 

için sağlanmalıdır:  

 24 aydan daha uzun bir raf ömrü olduğunu beyan eden koruyucular içeren yem 

ürünleri;  

 12 aydan daha uzun bir raf ömrü olduğunu beyan eden koruyucu içermeyen 

yem ürünleri;  

 Raf ömrü beyanını doğrulamak için aktif içeriğin degradasyonunun >%10 olduğu 

yem ürünleri ve etkililik üzerindeki bozunmanın değerlendirilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilenden daha kısa raf ömrüne sahip yem ürünleri için, yaşlandırılmış 

yem (yani, maksimum saklamanın sonunda ürün) üzerinde hiçbir etkililik testi 

yapılmamalıdır.  Bu ürünler için taze yem (yani yeni üretilmiş ürün) üzerinde testler 

yapılması yeterlidir.  
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Daha uzun raf ömrüne sahip yem ürünleri için, başvuru sahibi, beyan edilen tüm 

hedef organizmalar için maksimum saklamanın sonunda ürünün lezzetine ilişkin 

verileri sunmalıdır.  Yaşlandırılmış ürünün lezzeti, tercihen yem seçimi besleme 

denemelerinde test edilir, ancak bu testlerin bilimsel olarak geçerli olması koşuluyla 

saha denemelerinde test edilebilir (bkz. aşağıdaki bölüm 2.6).  

Hızlandırılmış yaşlandırma çalışmaları, yani test edilen ürünün zorlu koşullar altında 

depolandığı lezzet çalışmaları, daha uzun saklama sürelerini simüle edemedikleri 

için kabul edilemez.  

5.6.2.2.6 Saha denemesi ve yarı saha denemesi 

Aşağıdaki metin, yem ürünlerinin saha ve yarı alan testlerini açıklamaktadır, ancak 

aynı zamanda diğer rodentisit ürünleri için de büyük ölçüde geçerlidir.  

Saha denemeleri  

Saha denemesinin amacı, aktif madde içeren rodentisit ürününün, pazarlama 

ruhsatı amacıyla gerçek kullanım koşulları altında laboratuvar çalışmaları sırasında 

elde edilen etkililiğe (lezzet, ölüm ve insanlık) ilişkin sonuçları göstermektir.  Saha 

denemeleri sadece 2010/63/EU Direktifi kapsamında laboratuvar (yarı alan) 

çalışmalarında etkililik, lezzet ve insanlık onaylandıktan sonra yapılmalıdır.  

EPPO'ya veya örnek protokollerine (Ekler 13 ve 14) yapılan testler tercih edilir, 

ancak diğer veriler kendi esaslarına göre değerlendirilecektir.  Ürünün amaçlanan 

kullanım(lar)ına bağlı olarak, ilgili hedef organizmaların popülasyonları (ev fareleri, 

kahverengi sıçanlar, çatı sıçanları veya diğerleri) bu deneme için kullanılır.  

İdeal olarak, saha denemeleri için seçilen alanlar, rodentisitin kullanılacağı (iç/dış 

mekan) yerlerin aralığını temsil etmelidir ve ürünün etkililiğinin açıkça 

gösterilebilmesi için yeterli sayıda hedef kemirgen ile istila edilmelidir.  Seçilen  

sahalardaki kemirgen istilalarının mümkün olduğunca ayrı olması ve potansiyel hızlı 

yeniden istilaya maruziyeti avantajlıdır.  Bölgedeki kemirgen aktivitesi, işlemlerden 

önce ve sonra en az iki standart teknik kullanılarak belirlenmelidir. 
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Sahaların istila işaretleri ve rodentisit uygulamasının yeri dahil olmak üzere tüm 

önemli özellikleri gösteren yaklaşık olarak belirtilen ölçekte taslak haritaları 

sağlanmalıdır. Her yem noktasında uygulanan yem miktarı ve yem noktaları 

arasındaki mesafe aralığı, taslak SPC'de verilenlere karşılık gelmelidir.  Yemin 

yenilenmesi, taslak SPC'de verilen aralıkları takip etmelidir.  Yem maruziyeti normal 

olarak akut ürünler için 4 gün ve çok dozlu ürünler için ilk yem alımından sonra 30-

40 gün veya tam kontrol sağlandığında daha az olmalıdır.  Hem işlemden önce hem 

de sonra kemirgen aktivitesi düzeylerini, tüketilen yem miktarlarını ve işlem 

ayrıntılarıyla ilgili tüm ilgili bilgileri göstermek için veriler sunulmalıdır.  

Yarı saha denemeleri  

"Saha" denemelerine bir alternatif veya ilave olarak, bir rodentisit ürününün 

etkililiğinin kanıtı, yarı saha denemeleri ile elde edilebilir (aksi takdirde, kalem 

denemeleri olarak adlandırılır).  Yarı saha denemesi, kontrollü laboratuvar koşulları 

altında saha koşullarını simüle eder.  Sahada yem kabulü ve yem alımı, hedef 

türlerin sosyal davranışından büyük ölçüde etkilenir. Hem sıçan türleri (R. 

norvegicus ve R. rattus) hem de ev fareleri (M. musculus) sosyal hayvanlardır ve bu 

türlerde yiyecek keşfi büyük ölçüde sosyaldir.  Bu nedenle, simüle edilecek en 

önemli saha koşulu, benzerlerin varlığıdır, yani yarı saha denemesi, kemirgen 

grupları ile yapılmalıdır.  Hem sıçan türleriyle yapılan testlerde grup büyüklüğü en 

az 10 hayvan, hem de ev fareleri ile yapılan testlerde en az 10 hayvan olmalıdır.  

Cinsiyet oranı yaklaşık 1:1 olmalıdır, ancak tek cinsiyetli gruplar, örneğin kabul 

edilemez seviyelerde saldırganlıktan kaçınmak için sağlam gerekçelerle 

kullanılabilir.  Gruplar, tür içi saldırganlıktan kaçınmak için ilgili hayvanlardan 

oluşmalıdır.  Test hayvanları, ya doğrudan sahada yakalanmalı ya da sadece vahşi 

tür kemirgenler, sahada beklenebilecek hedef türlerin tipik davranışını gösterdiği 

için, vahşi ortamda yakalananlardan yetiştirilmelidir.  Laboratuvar türü 

kemirgenlerle yapılan bir test, saha koşullarının uygun bir simülasyonu olarak kabul 

edilemez.  
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Test alanı, hayvanlar için barınak ve hayvanların dolaşması için yeterli alan 

sağlamalıdır.  Minimum alan gereksinimi sıçan başına ≥ 0.5 m² ve fare başına 0.25 

m² olacaktır.  Mümkünse yuva materyali ile dallar, merdivenler, tüneller ve ahşap 

yuva kutuları gibi kafes zenginleştirmeleri sağlanabilir ve bununla ilgili detaylar test 

raporunda verilmelidir.  Kafes zenginleştirmesi, ölü kemirgenler ve dökülen yem 

materyali ve yem için günlük incelemenin yalnızca minimum rahatsızlığa neden 

olacak şekilde tasarlanmalıdır.  

Kemirgenler, yemlere maruziyetten önce en az üç gün test alanına alıştırılmalıdır.  

Yarı saha denemesi her zaman bir seçim testidir ve yemle birlikte uygun bir uyarım 

diyeti sağlanmalıdır.  Uygulanan yem miktarı, taslak SPC'de verilen miktara karşılık 

gelmelidir.  Yem maruziyeti normal olarak akut ürünler için 4 gün ve çok dozlu 

ürünler için 30-40 gün olmalıdır.  Yem maruziyetinin, yemleme sonrası 14 günlük 

bir gözlem periyodu takip etmelidir.  

Tarla fareleri ile saha testleri 

Ürünlerin tarla farelerine karşı etkililik testi için, ev fareleri ve sıçanları için test 

protokolleri yalnızca istila bir binanın içindeyken uygundur.  Binaların dışında 

etkililik testleri belirli bir protokol ile yapılmalıdır.  Sıçanların ve ev farelerinin 

aksine, tarla fareleri, yiyecek keşfi ve yuva yapmak için geçitler (yüzeyin altındaki 

tüneller) kazar ve burada yaşar.  

Tarla fareli her bir saha testi için, bir test alanı ve bir kontrol alanı araştırılmalıdır.  

Prensip olarak, test protokolü oral yemler ve zehirli tabletler/peletler için aynıdır.  

İşlem öncesi ve işlem sonrası sayımlar, dolu geçitler sayılarak yapılır.  Bunun için 

her parselde en az on geçit açılmalıdır (işlem ve kontrol).  24 saat sonra, yeniden 

doldurulan geçitlerin sayısı sayılır.  Yeniden doldurulan tekli açıklıkların sayısı, tarla 

faresi aktivitesi için bir gösterge olarak açıklıkların sayısına göre belirlenir. Tarla 

faresi türlerine bağlı olarak, alternatif bir sayım yöntemi yuva açıklıklarının 

kapatılması olabilir.  Yuvaların yeniden açılması, daha sonra bir aktivite işareti 

olarak sayılır.  İşlem süresince tarla faaliyeti aynı yöntemle 5 ve 10 gün sonra 

kontrol edilmelidir.  
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Kemirgen öldürücü ürünün uygulanması, taslak SPC'deki kullanım talimatlarına 

uymalıdır.  Normalde, her geçide bir yem porsiyonunun yerleştirilmesi gerekir.  

Yemin yenilenmesi, taslak SPC'deki kullanım talimatlarında verilen aralıklara 

uymalıdır.  Yem maruziyeti 14 gün olmalıdır.  Etkililik daha sonra şu şekilde 

hesaplanır (Denklem [3]):   

 

Bu formülde: 

E , etkililiktir, 

t , işlenmiş parsellerdir, 

c , kontrol parsellerdir, 

t1 ve c1 , işlemden önce yeniden doldurulmuş geçitlerin/açık geçitlerin oranlarıdır 

t2 ve c2 , işlemden sonra yeniden doldurulmuş geçitlerin/açık geçitlerin oranlarıdır. 

Oral yoldan yemle işlem ve denemeler ilkbahar veya sonbaharda yapılmalıdır, 

çünkü kışın çok fazla aktivite beklenmez ve yaz aylarında yem dışındaki diğer besin 

kaynakları çok fazladır.  

5.6.2.2.7 Feragat 

Laboratuvar denemelerinden veya yarı saha denemelerinden feragat etmek, 

hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri azaltacaktır.  Yem ürünleri için, yemin 

kompozisyonu ürünün lezzetini ve dolayısıyla etkililiğini belirlediğinden, içeriklerdeki 

küçük değişiklikler bile çekiciliği etkileyebilir.  Bu, hedef organizmalar arasında 

farklılık gösterebilir ve önceden tahmin edilmesi zordur.  

Yarı saha denemeleri  

Yem ürünlerinin laboratuvar testleri (yem seçim testi veya yarı saha denemesi) her 

zaman yeni aktif maddeler için veya bir ürün aktif madde konsantrasyonu ve/veya 

yem formülasyonuna göre değiştirilmişse talep edilmelidir.  Bunun bir istisnası, 

tamamen karşılaştırılabilir bir yem içeren, yani farklı aktif bir madde içeren ancak 

aksi takdirde aynı etki şekline ve benzer veya daha düşük toksisiteye sahip aynı 

veya benzer formülasyon içeren test verilerinin zaten mevcut olması olabilir; 
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(mevcut aktif maddelerin toksisite sıralaması için aşağıdaki Tablo 25'e bakınız), bu 

gibi durumlarda çapraz okuma kabul edilebilir; ancak iki formülasyon aynı aktif 

maddeyi içeriyorsa, o zaman aktif maddenin konsantrasyonunun aynı olması 

gerekecektir.  

Saha denemeleri  

Bir ürünün kompozisyonu değiştiğinde her zaman saha denemeleri gereklidir.  

İstisnalar, muhtemelen bir ürünün rengindeki değişiklik gibi, lezzet veya etkililik 

üzerinde muhtemelen bir etkiye sahip olmayacak bileşenlerde küçük öneme sahip 

değişiklikleri içerebilir.  Feragat durumunda, başvuru sahibinin neden hiçbir test 

yapılmadığına dair sağlam bir gerekçe sunması gerekir.  

Başvuru sahibi, türlerin duyarlılığı ve davranışında önemli bir fark olmadığını 

kanıtlayamadığı sürece türler arasında çapraz okuma genellikle kabul edilemez.  

Tablo 25: CA-Raporlarından derlenen kahverengi sıçanlar ve ev farelerinin 

LD 50 (akut) verilerine göre antikoagülan rodentisitlerde kullanılan bilinen 

aktif maddelerin toksisite sıralaması, yüksek toksisiteden (1) düşük 

toksisiteye sıralama (3) 

Toksisite 

derecesi 

Aktif madde  

1 Flocoumafen, brodifacoum, difethialone 

2 Bromadiolone, difenacoum 

3 Chlorophacinone, warfarin, coumatetralyl 

 

5.6.2.2.8 Biyosidal Ürün Aileleri (BPF) 

Rodentisit yemlerinin bir BPF'si, farklı formülasyonlara sahip birkaç yem ürünü, 

örneğin çeşitli tahıl, blok, macun ve jel ürünleri içerebilir.  Her yem formülasyonu 

farklı bir meta-SPC33'e tahsis edilmelidir.  BPF içindeki her yem formülasyonunun 

test edilmesi gerekir çünkü hangi formun en az lezzetli olduğu tahmin edilemez.  

Tüm formülasyonları test etmek için "en kötü durum senaryosu" olarak kabul 

edilebilecek bir ürün seçmek de zor olacaktır.  Belirli bir meta-SPC içinde, tek bir 

ürün yalnızca, o meta-SPC'deki aktif maddenin konsantrasyon aralıkları içindeki 

minimum etkililik düzeyini dikkate almak için test edilmelidir. 

5.6.2.3 Değerlendirme metodolojisi 
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Rodentisitlerin etkililiğinin değerlendirilmesi için uygun olabilecek halihazırda birçok 

standart test yöntemi bulunmaktadır.  Bu tür test standartlarının bir listesi bu 

Kılavuzun Ek 15'inde sunulmuştur.  

Ek 15'te sunulan standart test yöntemlerine ek olarak, Seçim Testi ve Saha Testi 

için örnek protokolleri sırasıyla Ek 12 ve 13'te sunulmuştur.  Bu Ekler, yalnızca bazı 

rodentisitlerin etkililiğini değerlendirmek için kullanılabilecek çalışma türleri ve 

dikkate alınması gereken faktörlerden bazıları hakkında daha fazla bilgi sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Etkililikle ilgili bilinen herhangi bir sınırlama (direnç dahil) değerlendirme sırasında 

dikkate alınmalıdır.  Olası kısıtlamalar, risk azaltma önlemleri veya ürünün belirli 

çevresel veya diğer koşullarda kullanımına ilişkin tavsiyeler dikkate alınabilir.  

Etkililiği azaltabilecek olası faktörler, örneğin sıcak, soğuk veya nemli ortamlar veya 

diğer maddelerin varlığı, bunların gerekçelerine ek olarak belirtilmelidir. Dirençli 

suşların seçimi ve yayılmasını önlemek için ürünün sürekli kullanımından 

kaçınılmasına ilişkin olası öneriler ve bunların gerekçeleri (Ürün Değerlendirmesine 

ilişkin TNsG'ye ve biyosidal ürünler olarak antikoagülan rodentisitler için risk 

azaltma önlemlerine ilişkin bir rapora bakınız 34).  

33 "Yeni biyosidal ürün aileleri konseptinin uygulanması" kılavuzu için Notun Ek IV'ündeki Soru-Cevap çifti 6'ya bakın" (CA-

Nov14-Doc.5.8 – Final.rev2). [https://circabc.europa.eu/w/browse/c309ae58-bdd7-421d-a678-8d8ac361d4e0] 

34 "Biyosidal ürünler olarak antikoagülan rodentisitler için risk azaltma önlemleri" [https://circabc.europa.eu/sd/a/343a61cd-

b8d4-40af-9e5c-4f763aea3240/CA-Nov14-Doc.5.1%20-%20draft_final_report_RMM.docx6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://circabc.europa.eu/w/browse/c309ae58-bdd7-421d-a678-8d8ac361d4e0
https://circabc.europa.eu/sd/a/343a61cd-b8d4-40af-9e5c-4f763aea3240/CA-Nov14-Doc.5.1%20-%20draft_final_report_RMM.docx6
https://circabc.europa.eu/sd/a/343a61cd-b8d4-40af-9e5c-4f763aea3240/CA-Nov14-Doc.5.1%20-%20draft_final_report_RMM.docx6
https://circabc.europa.eu/sd/a/343a61cd-b8d4-40af-9e5c-4f763aea3240/CA-Nov14-Doc.5.1%20-%20draft_final_report_RMM.docx6
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Ürünün örneğin diğer biyosidal ürünlerle karıştırılıp karıştırılamayacağını veya 

ürünün diğer biyosidal ürünlerle kullanımının tavsiye edilip edilmediğini belirtiniz. 

Aktif maddenin karşılık gelen veri gereksinimi için dirençle ilgili verilen kılavuz 

burada da geçerlidir.  Çalışma sonuçları doğrudan etkililik kriterleri ile karşılaştırılır 

(bkz. aşağıdaki kısım 4.1).  

5.6.2.4 Ruhsatlandırma değerlendirilmesi 

5.6.2.4.1 Normlar ve kriterler 

BPR Madde 19(1)(b)(1) uyarınca, bir biyosidal ürüne ancak yeterince etkili olması 

halinde ruhsat verilebilir.  Bu, aşağıdaki şekilde uygulanır.  

Genel olarak, aşağıdaki sonuçlar elde edilebilirse, rodentisit ürünlerin normalde 

yeterince etkili olduğu kabul edilir:  

 laboratuvar testinde ve yarı saha testinde gerekli sonuçlar: 

o ilgili bir zaman dilimi içinde %90 ölüm oranı  

 saha testinde gerekli sonuçlar: 

o Test popülasyonunun izlenmesi, popülasyonda %90 azalma göstermelidir 

Rodentisit yem ürünlerinin, aşağıdaki sonuçların elde edilmesi halinde yeterince 

etkili olduğu kabul edilir:  

 Yem seçimi besleme testi, yarı saha testi ve kanalizasyon testinde (talep 

edilirse) gerekli sonuçlar 

o %90 ölüm oranı. Ürünü içeren yutulmuş yem yüzdesi normalde %20 

olmalıdır, ancak bu daha düşük olabilir çünkü ürünün %90'lık bir ölüm oranı yine 

de etkili olacaktır.  %20'nin altında yem yenmesi durumunda gerekçelendirme 

sağlanmalıdır.  

 saha testinde gerekli sonuçlar: 

o İşlemden sonra sayım yemi ile beslenme, işlemden önce sayım yemleriyle 

beslenme seviyesinden en az %90 oranında azalmış olmalıdır.  Test 

popülasyonunun diğer kantitatif izleme türleri kullanıldığında, örneğin aktivite 

ölçümü ve sayımın yakalanarak izlenmesi gibi, popülasyondaki düşüşü yeterince 

göstermelidir (%90). 

Belirli bir saklama süresinden sonra ürünün etkililiği (örneğin, SPC taslağındaki 
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kullanım talimatlarında talep edildiği gibi raf ömrü), bir rodentisit yeminin etkililiği 

değerlendirilirken de dikkate alınır.  

Normlardan sapmalar mümkündür, ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir.  Yetkili 

Otorite, her türlü gerekçeyi durum bazında değerlendirecek, uygun olduğu 

durumlarda diğer CA'lara danışacak ve kabul edilebilir olup olmadığına karar 

verecektir.  

Yeni ürün türlerinin geliştirilmesini teşvik etmek için (daha az toksik, daha insancıl), 

ürün eşlik eden bir yöntem olarak kullanıldığında (yani etkililiği göstermek için 

başka bir ürünle kullanıldığında), ancak tek başına bir ürün olarak kullanılmadığında 

<%90 ölüm oranı kabul edilebilir.  Bununla birlikte, bu yeni tip ürünlerin ölüm oranı 

<%50 olmamalıdır.  Bir ürünün eşlik eden bir yöntem olarak kullanılması, taslak 

SPC'deki kullanım talimatlarında yansıtılmalıdır. 

Direncin değerlendirilmesi için Ürün Değerlendirmesine ilişkin TNsG'ye başvurulur. 

Direnç testi teknikleriyle ilgili bilgiler ayrıca Rodentisit Direnç Eylem Komitesi 

(RRAC)] ve Prescott vd. (2007)'den elde edilebilir. 

5.6.2.5 PT14 için referanslar 

Prescott, C. V., Buckle, A. P., Hussain, I. ve Endepols, S. (2007) Tüm antikoagülan 

rodentisitler için standartlaştırılmış bir BCR direnç testi. Uluslararası Haşere 

Yönetimi Dergisi, 53 (4). s. 265-272. ISSN 0967-0874. 

Rodentisit Direnç Eylem Komitesi, RRAC. Antikoagülan Direnci için Kan Pıhtılaşma 

Yanıtı Testlerinin Yeniden Değerlendirilmesi ve standartlaştırılmış bir BCR Test 

Metodolojisi için bir öneri [www.rrac.info]. 

Ross, 1986. Büyük Britanya'da tavşan kontrolü için kullanılan fümigant gazların 

karşılaştırması. Onikinci Omurgalı Haşere Konferansı Bildirileri (1986). 

[http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1053&context=vpc12]. 

5.6.3 PT15 Kuş öldürücüler, PT16 Yumuşakça öldürücüler, solucan 

öldürücüler ve diğer omurgasızları kontrol etmek için ürünler ve PT17 balık 

öldürücüler 

Lütfen bu kılavuzun 1-3 genel kısımlarına ve TNsG'ye bakınız. 

Ürün tipi 16 için, etkililik testi için EPPO yönergeleri şiddetle tavsiye edilir (örneğin, 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://www.rrac.info/
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi
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karasal ortamdaki yumuşakça öldürücüler için EPPO yönergeleri 95).  

5.6.4 PT18 İnsektisit, Akarisitler ve Eklembacaklılara Karşı Diğer Biyosidal 

Ürünler + PT 19 Kovucular ve Çekiciler (eklembacaklılar)    

5.6.4.1 Giriş 

Kullanım alanına bağlı olarak böcekleri ve diğer eklembacaklıları kontrol etmek, 

uzaklaştırmak veya çekmek için bir ürün biyosidal ürün veya bitki koruma ürünü 

olarak sınıflandırılabilir.  Bu bölüm, bitki paraziti olanlar dışındaki tüm zararlı 

eklembacaklılara karşı ürünler olan biyosidal ürün kategorisindeki böcekleri ve diğer 

eklembacaklıları kontrol etmek, kovmak veya çekmek için kullanılan ürünleri 

kapsar.  

Haşere yönetimi önlemlerinin gerekliliğini ve başarısını değerlendirmek için 

tuzakların izlenmesinde kullanılan çekiciler, Biyosidal Ürünler Direktifi'nin (Kararlar 

El Kitabı, “İzleme amaçlı tuzaklar”) kapsamı dışında kabul edilir.  

Bu ilk bölüm genel bir giriş sağlar.  Aşağıdaki bölümler, her böcek için veya her 

kullanım türü için etkililik testi gereksinimlerinin ne olduğunu açıklamaktadır.  Bu 

ürünlerle kontrol edilecek bazı organizmalar ve ayrıca bazı ürünlerin kullanımları ve 

türleri hakkında bilgi eksiktir. Örneğin, çekiciler (örn. cinsiyet feromonları vb.) ve 

işlenmiş eşyalar (örn. insektisit ile işlenmiş sineklik vb.)  

hakkında çok az bilgi verilmektedir.  Bu veri boşlukları, bu kılavuzun gelecekteki bir 

güncellemesinde doldurulacaktır.    

5.6.4.1.1 Amaç 

Amaç, pazara yalnızca etkili ürünlerin girmesini sağlamak için biyosidal ürünlerin 

etkililiğini değerlendirmektir.  

5.6.4.1.2 Değerlendirmenin küresel yapısı 

Ürün ruhsatlandırma başvuruları için tam bir etkililik değerlendirmesi yapılır.  

Ruhsat istenen bir biyosidal ürünün, böcekleri ve diğer eklembacaklıları kontrol 

etme, uzaklaştırma veya çekme etkililiğinin değerlendirilmesi sırasında dikkate 

alınan faktörler şunlardır:  

• kontrol edilecek, kovulacak veya çekilecek hedef organizma; 

• ürünün uygulandığı fiziksel durum (örneğin, sıvı/toz/yem) 
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• kullanım alanları, bunlar şunlar olabilir: 

• konutların içinde ve etrafında ve insanların konakladığı diğer yerlerde; 

• hayvanların barındırıldığı alanların içinde ve etrafında  

• yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, işlenmesi veya depolanması için tasarlanmış 

yerlerin içinde ve etrafında;  

• boş depolarda, gemi ambarlarında, fabrikalarda ve silolarda. 

Aktif maddeleriyle birlikte ürünün etkililiği ve kullanım amacı hakkında bilgiler, 

ürünün kullanımından sonra ortaya çıkan mahiyet ve faydalar da dahil olmak üzere, 

uygun referans ürünler veya hasar eşikleri ile kıyaslayıcı olarak ürünün 

değerlendirilmesine izin vermek ve kullanım koşullarını tanımlamak için yeterli 

olmalıdır. 

Ürünün belirtilen dozlarda istenen kullanım(lar) için etkili olup olmadığını 

değerlendirmek için laboratuvar çalışmaları, dikkatlice simüle edilmiş kullanım 

laboratuvar çalışmaları veya saha çalışmalarının bir kombinasyonu kullanılabilir.  Bu 

çalışmalardan elde edilen veriler belirtilen kriterler ile karşılaştırılır.  

Değerlendirme, esas olarak ürün etiketinde yapılan ürünün etkililiğine yönelik 

beyanlarla ilgili olarak yapılacaktır.  Bu değerlendirme, kontrol edilecek 

haşereyi(haşereleri), iç veya dış mekan kullanımını, uygulama yöntem(ler)ini, 

ürünün uygulama oranlarını ve kullanım şekillerini, ürünün maksimum saklama 

süresini ve ürün için yapılan diğer özel beyanları dikkate alacaktır.  Etiket beyanının 

farklı yönleri hakkında daha fazla bilgi Ek 1'de bulunabilir.  Ek 17, olası etiket 

beyanlarının örneklerini gösterir.  

5.6.4.1.3 Dosya gereksinimleri 

Her ruhsat başvurusu için etkililiğe ilişkin veriler gereklidir.  

Aşağıdaki kılavuz esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve testlerin yapılması gereken 

katı protokolleri belirtmez.  Herhangi bir kaynaktan yayınlanmış veya 

yayınlanmamış veriler, verilerin geçerli ve uygulama ile ilgili olması koşuluyla kabul 

edilecektir.  Her durumda, yöntemler ve sonuçlar, verileri tekrarlanabilir hale 

getirmek ve tam bir değerlendirmeye izin vermek için yeterli ayrıntıda 

açıklanmalıdır. Anekdot niteliğindeki kanıtlar kabul edilemez.  
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İdeal olarak, veriler uluslararası kabul görmüş test yöntemleri (ISO, CEN, OECD, 

WHO vb.) kullanılarak oluşturulmalıdır.  Şu anda insektisit/akarisit ürünleri için 

birkaç uluslararası standart test yöntemi mevcuttur.  Bunların bir listesi bu belgenin 

Ek 18'inde sunulmuştur.  

Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların 

bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi 

koşuluyla kendi yöntemlerini (şirket içi Standart Çalışma Prosedürleri) kullanabilir. 

Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak 

tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. Yönergeyi 

belirli ürün veya şirket koşullarına daha uygun hale getirmek için revizyonlarla 

birlikte mevcut yönergelerin kullanılması da mümkündür. 

Her test için aşağıdakiler gibi bilgiler mevcut olmalıdır: 

 aktif maddelerin isimleri ve bunların test edilen formülasyondaki ilgili 

konsantrasyonları; 

 Formülasyon etkililik için çok önemli olabileceğinden, test öğesi ruhsat verilecek 

üründen farklıysa, kompozisyonu sağlanmalıdır; 

 testten ne beklendiği, neyin belirlenmesi gerektiği ve hangi hassasiyetle 

belirlenmesi gerektiği hakkında bir açıklama.  Güç ve örneklem büyüklüğü hususları 

da dahil edilmelidir; 

 test koşullarının açıklaması (kafesin boyutu, taban alanı, limanların varlığı, 

(alternatif) yiyecek varlığı, su, sıcaklık, fotoperiyot, konum, hava koşulları); 

 test organizmalarının testten önce test koşullarına alışmasına izin veriliyor mu?  

ne kadar süreliğine? 

 kaç tane test organizması var (örneklem boyutu)?  

 bazı böceklerin (yani Blattella) beslenme davranışlarının yaşamları boyunca 

değiştiğini belirterek popülasyon kompozisyonunu (erkek, gebeli veya gebe 

olmayan dişiler, nimfler, larvalar, popülasyonun yaşı veya nesil sayısı F1, beslenmiş 

veya beslenmemiş) tanımlayınız;  

 test organizmaları testten önce aç bırakıldı mı?  

 tarla suşları veya bilinen insektiside dirençli suşlar test ediliyor mu ("x'e dirençli 

suşlara karşı etkili" beyanı)? 
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 test suşunun geçmişi ve kökeni hakkında bir açıklama;  

 yem tüketimi belirleniyor mu?  Öyleyse, gerçek tüketim için maruz kalan yemin 

kilo kaybını düzeltmek için buharlaşmaya bağlı kilo kaybını belirlemek için kapalı bir 

yem dahil edilmelidir;  

 aynı test kabı veya protokolünde bir veya daha fazla alternatif yem (örneğin 

tescilli referans ürünler) veya alternatif besin kaynağı var mı?  

 sonuçların sadece bir özeti değil, her çalışma için ham veriler mevcut olmalıdır;  

 her iki testin (biyosidal ürün ile) ve kontrol (biyosidal ürün olmadan) işleminin 

sonuçlarını tercihen bir tabloda gösteriniz;  

 Testten önce ve sonra alandaki test popülasyonunun boyutu;  

 test öncesinde, sırasında ve sonrasında kullanılan izleme yöntemlerinin 

açıklaması;  

 uygunsa istatistiksel yöntemler. 

5.6.4.1.3.1 Test tasarımı 

Genelde ulusal veya uluslararası kabul görmüş test yöntemleri tercih edilmekle 

birlikte bunların kullanılması her zaman mümkün olmamaktadır.  Bazı ürünler için 

standart yöntemler uygun değildir.  Bu durumda bir test tasarlanmalıdır.  

Testler tasarlanırken, örneğin ihtiyaç duyulan test bireylerinin sayısı (böcekler, 

akarlar, diğer eklembacaklılar) gibi çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır.  İlgili 

hususların nihai amacı, test bireylerini azaltan, ancak diğer yandan gösterilmesi 

önemli olduğu düşünülen bir büyüklükteki etkileri tespit etmek için yeterli güç 

üreten deneyler tasarlamak olmalıdır.  Test bireylerini kurtarmak için tekrarlı testler 

yapılır. Kopyaları kullanmak için bir başka argüman, test bireyleri arasındaki 

duyarlılık ve biyosidal ürünlere yanıtları farklılıkları hesaba katmaktır.  Tekrarlı grup 

ve doz seviyesi (işlem grubu) başına test bireylerinin sayısı ve ayrıca tüm 

çalışmadaki tekrarların sayısı, testleri gerçekleştirmeden önce belirlenmelidir.  

Tekrarların sayısı beşin üzerine çıktıkça güçteki gelişme önemli ölçüde azaldığından, 

genellikle her doz seviyesinde 10 (veya 20) test kişisi kullanarak dört veya beş 

kopya test yapmak yeterlidir.  Kesin ihtiyaçlar, kopyalar arasındaki ve içindeki bağıl 

ve mutlak varyansların boyutuna bağlı olacaktır.  Bu, böcek türleri ve test tasarımı 

arasında farklılık gösterebilir.  Örnek boyutu, gruplar arasındaki (işlenmeyenlere 
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karşı işlenenler) farklılıkları tespit etmek için en az %80'lik bir istatistiksel güçle 

yeterli olmalıdır.  Bu konularla ilgili bazı ayrıntılar her bölümün sonunda 

özetlenmiştir.  

Test tasarımı ilkeleri hakkında faydalı bilgiler, etkililik denemelerinin analizleri ve 

değerlendirilmesi EPPO standartları sayfa 1/152(3) ve sayfa 1/181(3)'de 

bulunabilir.  

5.6.4.1.3.2 Test örnekleri 

Aşağıdaki bölümlerde (5.6.4.1.3.2 ila 15) etkililik testi için ne tür testlerin 

beklenebileceğine dair örnekler verilmiştir.  Bazen bu örnekler standart bir testin 

özetidir, diğer durumlarda bir şirket testi tanımlanır veya testin nasıl olması 

gerektiğine dair genel bir fikir verilir.  Açıklamanın ne kadar spesifik olduğu 

konusunda büyük bir varyasyon vardır.  Örneğin, tekrarların sayısı yalnızca 

açıklanan testte belirlendiğinde verilir.  

Her durumda, bu testler zorunlu gereksinimler değil, yalnızca örnek amaçlıdır.  

Böceklere ve diğer eklembacaklılara karşı ürünler uygulama yöntemi, etki şekli vb. 

açısından çok çeşitli olduğundan, kılavuz eklembacaklıları kontrol etmenin tüm olası 

yollarını kapsayamaz.    

5.6.4.1.3.3 Laboratuvara karşı (yarı) saha denemeleri 

Normalde ürünün etkililiğini değerlendirmek için test eklembacaklıları ile laboratuvar 

ve saha denemelerine ihtiyaç vardır.  Aşağıdaki belirli eklembacaklı grupları ile ilgili 

bölümlerde belirtildiği gibi, bazı durumlarda saha denemeleri zorunlu değildir.  

Sağlam saha çalışmalarının mevcut olduğu bazı durumlarda, laboratuvar 

çalışmalarından feragat edilebilir.  Ürün bir yem olarak uygulanıyorsa, yalnızca 

yemde bulunan ürün değil, varsa yem kutusu da dahil olmak üzere tüm yem test 

edilmelidir.  Birkaç böceğe veya diğer eklembacaklılara karşı etkililik beyan 

edildiğinde, uygun köprüleme çalışmaları mevcut olduğunda tüm organizmaların 

test edilmesi gerekmez.  

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu saha 

denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek herhangi bir 

faktörün tam bir açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 
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edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Aşağıdaki bölümlerde (5.6.4.1.3.2 ila 12) haşere türü başına daha spesifik dosya 

gereksinimleri verilmiştir.  Çoğu durumda, önerilen bir yöntemin genel bir 

açıklaması sağlanır.  Bu sadece ne tür testlerin yapılması gerektiği konusunda bir 

fikir vermek içindir.  Testlerin daha ayrıntılı açıklamaları, Ek 18'de listelenen 

standart test yöntemlerinde (normlar) bulunabilir.  Bu, kullanışlılık, 

tekrarlanabilirlik, kabul edilebilirlik sırası veya güvenilirlik ayrımı olmaksızın mevcut 

tüm yöntemlerin (şu anda bildiğimiz kadarıyla) bir listesidir.  Bazı normların, bu 

böcekle ilgili bölümde anlatılandan farklı bir yaklaşımı olabilir.  Bu yaklaşım, 

araştırılan ürün için daha uygunsa, norm kullanılmalıdır.  

5.6.4.1.3.4 Etkililik çalışmalarında kontrollerin önemi 

Etkililik çalışmaları için kontrol deneylerinin önemi, etkililik değerlendirmesi ile ilgili 

olarak vurgulanmalıdır.  İşlem sonuçları için bir referans noktası sağlamak için 

mümkün olan her yerde negatif kontrollerle birlikte çalışmalar yapılmalıdır.  Bu 

terimin faydalı bir tanımı verilmiştir: “Negatif bir kontrol durumu, biyosidal 

maddenin kontrol çalışmasında uygulanmaması dışında, çalışmanın deneysel 

tasarımının biyosidal ürün uyarım testininkiyle aynı olduğu bir durum olabilir. 

Biyosidal bir madde, formülasyon veya gerçek biyosidal aktif bileşenin kendisi 

olarak kabul edilebilir."  

Negatif kontrol denemesi, istatistiksel karşılaştırmayı mümkün kılmak ve kontrol 

ölüm oranına ilişkin adil bir izlenim elde etmek için normalde testin kendisiyle 

benzer boyutta (yani tekrar sayısı) olmalıdır.  

İlgili bir referans ürün (ruhsatlı, ticari olarak temin edilebilir), genellikle pozitif 

kontrol olarak laboratuvar ve/veya saha çalışmaları için bir protokolde etiket 

oranlarına dahil edilebilir.  Ne yazık ki şu anda hiçbir standart referans ürün mevcut 

değildir, ancak yetkili bir referans dahil edilebilir.  

Bu tür kontrol verilerinin oluşturulmasının, laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım 

testleri gibi iyi tanımlanmış test durumlarında nispeten basit olabileceği kabul 

edilmektedir.  Bununla birlikte, bunun, kontrol sahalarının çevresel olarak işlem 

bölgesine eşdeğer olmadığı saha durumlarında da bir problem oluşturabileceği kabul 
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edilmektedir.  

Bu tür durumlarda, işlenmemiş bir bölgeden veri toplamak dışında, referans verisi 

üretmenin alternatif bir yolu olabilir.  Bu yöntem, söz konusu bölgenin ön işleme 

izlemesini içerebilir.  Bu izleme kantitatif olmalıdır, örneğin, tuzağa düşürülmüş 

böceklerin sayısının değerlendirilmesi.  Bu durumlarda, bu tür bir izleme yoluyla bir 

"temel" istila düzeyi belirlenir ve ardından işlemin bu temel hat üzerindeki etkisi 

değerlendirilebilir. Bu yöntem için işlem sonrası izleme gereklidir. 

5.6.4.1.3.5 Etiket beyanlarına desteklemek için özel veriler 

Biyosidal bir ürünün böcekleri ve diğer eklembacaklıları kontrol etme, uzaklaştırma 

veya çekme etkililiğini değerlendirirken, Yetkili Otoriteler özellikle aşağıdaki 

parametreleri dikkate almalıdır: 

 hedef organizmalar/aktivite spektrumu; 

 eylem/etki şekli; 

 kullanım biçimleri/uygulama yöntemleri; 

 doz oranı. 

Etkililik beyanlarını desteklemek için sağlanan veriler, bu temel parametreleri 

kapsayacak kadar yeterli olmalıdır. 

5.6.4.1.3.6 Hedef organizmalarla ilgili özel etiket beyanlarının örnekleri 

Yalnızca bir böcek/örümceğe karşı etkililiğin veya bu sıradaki belirli bir familyaya 

karşı etkililiğin beyan edildiği belirli hedef haşereler için, normalde yalnızca sınırlı 

sayıda haşere türüne yönelik veriler gerekli olacaktır.  Bu noktayı açıklamak için 

aşağıda birkaç örnek verilmiştir:  

 PİRELERE KARŞI KULLANIM İÇİN - Kedi piresine (Ctenocephalides felis) veya 

köpek piresine (C. canis) karşı veriler normalde mevcut olmalıdır;  

 HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANIM İÇİN - Alman hamamböceği (Blattella 

germanica) ve doğu hamamböceği (Blatta orientalis) gibi iki temel türe karşı veriler 

normalde mevcut olmalıdır;  

 TOZ AKARLARINA KARŞI KULLANIM İÇİN - Dermatophagoides sp. 'ye karşı 

veriler normalde mevcut olmalıdır.  
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Avrupa'nın tropikal denizaşırı bölgelerinde karşılaşılan en yaygın cins farklı olabilir.  

Bu nedenle, atıfta bulunulan hedef organizmalarla özel bir beyan önerilmelidir.   Bu 

özel talep, örneğin termitler, hamamböcekleri veya sivrisineklerle ilgili olabilir. 

5.6.4.1.3.7 Hedef organizmalarla ilgili geniş etiket beyanlarına örnekler  

"Sürünen böcek öldürücü" veya "uçan böcek öldürücü" gibi geniş etiket beyanlarına, 

ürünün kullanılabileceği haşere yelpazesinin niteliği eşlik etmelidir.  Kapsamlı 

beyanlarda bulunulduğunda, etkililiğin beyan edildiği çeşitli haşere türleri için temsili 

haşere türlerine ilişkin verilerin sağlanması gerekecektir.  

Bu siparişlerden gelen temsili haşerelerin biyosidal ürünün kullanım modeline, yani 

biyosidal ürünün uygulanacağı alanların ortamına uygun olması gerekecektir. ve 

uygulamanın niteliği (örneğin, bir alan uygulaması mı yoksa yüzey uygulaması mı) 

test edilecek en uygun haşereleri belirleyecektir. 

Belirtilen her tür için, genel bir beyanın muhtemelen desteklenmesinden önce en 

azından ana hedef türlerin kamu hijyeni kullanımı için test edilmesi gerekecektir.  

Depolanmış ürün haşerelere karşı kullanım gibi daha spesifik alanlarda, genel bir 

beyanın desteklenmesinden önce, söz konusu siparişlerin en az iki ana temsilcisi 

hakkındaki verilere normal olarak ihtiyaç duyulacaktır.  

Böyle bir beyanın çok çeşitli haşere habitatları ve haşere morfolojisi ve biyolojisini 

kapsadığı durumlarda, daha fazla sayıda temsili türe ait verilerin sağlanması 

gerekecektir.  Ek 17, olası etiket beyanlarının ve gerekli test türlerinin örneklerini 

gösterir.  

Hamamböcekleri referans tür olarak kullanıldığında, sadece "sürünen böcekler" 

genel beyanı için kullanılabilir.  Diğer böceklere karşı etkililik özel olarak beyan 

edilirse (örn. tahtakurusu dahil sürünen böcekler), bu diğer böceklere karşı testler 

de sağlanmalıdır.  Ayrıca, bir şirket aynı ürünle daha spesifik kullanım için ruhsat 

istiyorsa, beyan ettikleri belirli haşere hakkında spesifik veriler sunmak zorundadır.  

Bu, "referans türler" kullanımının bir sonucudur ve bu, etkililik değerlendirmesini 

kolaylaştırmanın bir yolu olmamalıdır.  

5.6.4.1.3.8 Profesyonel ve tüketici ürünleri arasındaki ayrım  

Bazı durumlarda, değerlendirme için dosya gereksinimleri ve normları ve kriterleri, 
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profesyonel ve tüketici ürünleri arasında farklılık gösterebilir.  Amaç istilayı ortadan 

kaldırmak olduğundan, profesyoneller tarafından kullanılan ürünler yüksek düzeyde 

etkililiğe sahip olmalıdır.  Tüketici ürünleri için, beyana bağlı olarak, ani bir yere 

serme veya kovma çoğu zaman ortadan kaldırmadan daha önemlidir.  Örneğin, 

hamam böceklerine karşı bir sprey tüm popülasyonu ortadan kaldırmak zorunda 

değildir, ancak hızlı çalışmalıdır.  Tüketiciler, böceğin/eklembacaklıların 

püskürtmeden hemen sonra öldüğünü/yere düştüğünü görmek isterler.  

Tüketiciler için tüm hamamböceği popülasyonunu ortadan kaldırmak zordur, çünkü 

diğer yerleşkelerden yeniden istila gerçekleşecek, bu nedenle eradikasyon her 

zaman kanıtlanmak zorunda değildir.  Her bir haşere grubu için, gereksinimlerin 

tüketici ve profesyonel ürünler için farklı olup olmadığı listelenecektir.  

5.6.4.1.3.9 Ana hedef ile ikincil / tesadüfi hedef haşereler arasındaki 

ayrım    

Tarama testleri (ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın), ürünün farklı haşere 

türlerine benzer etkisini gösteren köprüleme çalışmaları olarak kullanılabilir, 

ardından bazı durumlarda ikincil hedef haşere türleri için saha çalışmalarından 

feragat edilebilir.  

5.6.4.1.3.10 Artık etkililik beyanları 

Böcek/eklembacaklı haşerelerinin çoğu, davranış açısından gizli ve/veya gececidir 

ve uygulama sırasında bir sprey ile doğrudan temas etme olasılığı düşüktür.  Bu 

nedenle, birçok kontrol programı, kalıntı birikintileri bırakmak için binalara ve diğer 

yüzeylere uygulanan nispeten stabil aktif maddelerin kullanımını içerir.  Bu 

bileşiklerin kimyasal olarak aktif kalması ve bu nedenle işlemi takiben birkaç 

haftadan birkaç aya kadar etkili olması amaçlanmıştır, yani yüksek bir kalıntıya 

sahiptirler.  Kalıntı ömrü, biyosidal ürünün, öldürücü bir doz almak için yeterli bir 

süre üzerinde yürüyen hedef haşereleri öldürmek için yeterli miktarda mevcut 

olacağı süreyi tanımlayan bir terimdir.  

Bu nedenle, işlenmiş yüzeylerde biriken biyosidal ürün kalıntısı miktarı, sürünen (ve 

uçan) haşerelere karşı birçok işlemin etkililiği için kritiktir.  İdeal olarak, biriktirilen 

kalıntı miktarı, örneğin hesaplama yoluyla veya gerçek veya simüle edilmiş kullanım 

koşulları altında belirlenmelidir.  Belirleme yöntem(ler)i test verileriyle birlikte 
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mevcut olmalıdır.  

Artık etkililik testlerde kanıtlanmalıdır.  Genellikle, uygulamanın hemen ardından ve 

ürünün kalan ömrünün sonunda etkililiği belirlemek için laboratuvar testleri yapılır.  

Kalıntı ürünlerin uygulandığı yüzey türleri rapor edilmelidir, çünkü yüzey tipi 

haşereler için mevcut aktif kalıntı miktarı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir.   

Genel olarak, etiket beyanıyla ilgili olarak hem emici hem de emici olmayan 

yüzeylerin bir seçimi, sürünen (ve uçan) haşereler için bir kalıntı beyanı 

desteklenirken test edilmelidir.  Bunlar arasında vinil karo veya linolyum, paslanmaz 

çelik, boyalı ve boyasız ahşap, halı, beton ve seramik karo yer alabilir.  

Kalıntı işlemlerini desteklemek için yetkili otoriteye ibraz edilen etkililik verileri, 

uygun dozajı ve belirtildiği şekilde kullanıldığında formülasyonun faydasını 

göstermelidir.  

5.6.4.1.3.11 Kalıntı işlemleri, lezzetli yemlerin kullanımını da içerebilir.  

Bir yem ürününün uzun bir saklamadan sonra etkili olduğu beyan edildiğinde, 

ürünün belirtilen saklama süresinden sonra yine de etkili ve çekici olacağının 

kanıtlanması gerekir.  Başvuru sahibi, maksimum saklamanın sonunda ürünün 

lezzeti için verileri veya alternatif olarak (yeni bir ürün olması durumunda) 

'hızlandırılmış yaşlandırma' ile bir stres testi için verileri, yani zor koşullar altında 

saklanan (bkz. FAO hızlandırılmış testi) ürünle bir lezzet testi sunmalıdır. 

5.6.4.1.3.12 Dış mekan kullanımına ilişkin beyanlar 

Ürünler dış mekanda kullanılmak üzere tasarlandığında, testler normalde dış ortam 

koşullarında etkililik göstermelidir.  Sıcaklık ve yağış miktarındaki değişiklikler, 

ürünlerin etkililiğini etkileyebilir.  Genel olarak saha denemeleri bu dış mekan 

kullanımını kapsar.  Bazı durumlarda, en kötü koşullar altında bir laboratuvar testi 

yapılabildiğinde saha denemesinden feragat edilebilir.  

5.6.4.1.3.13 Etki şekli 

Böcekleri ve diğer eklembacaklıları kontrol etmek, kovmak veya çekmek için bir 

ürünün önerilen kullanımından türetilen hedef organizmalar üzerinde çeşitli eylem 

şekilleri ve olası etkiler vardır.  Mevcut veriler, eylemin yolunu ve niteliğini (örneğin, 

eylemin temasla mı yoksa mide zehiriyle mi olduğunu) ve etkinin yapısını belirtmek 
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için kısa ayrıntılar vermelidir (örneğin, kolinesteraz inhibitörü, kitin sentez 

inhibisyonu, cinsel olarak olgunlaşmamış yetişkinlere veya süpernümerer nimflere 

yol açan juvenil hormon analoğu). 

Böcek için akut toksik olmaktan ziyade böceğin yaşam siklusunun başarılı bir 

şekilde tamamlanmasını engelleyerek omurgasız haşereleri kontrol eden çeşitli 

moleküller mevcuttur.  Bu tür moleküllerin örnekleri arasında kitin sentez 

inhibitörleri (CSI) ve juvenil hormon analogları (JHa) bulunur.  CSI, deri 

değişiminden sonra böceğin larva kütikülünün oluşumu sırasında kitin birikimini 

bozarak hareket ederken, JHa metamorfoz ve üremenin hormona dayalı kontrolüne 

müdahale etmeyi amaçlamaktadır.  Bu iki tip molekül, onları nörotoksik etkiye sahip 

geleneksel insektisitlerden ayırmak için genellikle böcek büyüme düzenleyicileri 

(IGR) olarak adlandırılır. 

Sonuç olarak, böceklerin gelişim siklusunu etkileyen moleküller, böceğin anında 

ölmesine neden olmadan etkili olabilir ve bu nedenle etkililik denemeleri, ilgilenilen 

moleküle duyarlı böceğin en uygun yaşam siklusu aşamasını ele alacak ve ayrıca 

herhangi bir uzun dönemli etkiyi ölçecek şekilde tasarlanmalıdır (örn. dişilerin 

doğurganlığı ve fekundite veya yumurta aşamasında embriyonik gelişim üzerindeki 

herhangi bir etki). 

Örneğin, JHa'nın etkililiğini ölçerken, denemeler, işlenen  yarı ergin/larvalardan 

üretilen yetişkinlerin sayısını, deforme kanatlı veya terminalialı yetişkinlerin sayısını 

ve metamorfozdan önce ve metamorfoz sırasında böceklerin ölüm oranını 

kaydedecek şekilde tasarlanmalıdır.  Ek olarak, her işlem 

dozundan/formülasyonundan bir dizi yeni deri değiştirmiş dişiler rastgele seçilmeli 

ve işlenmemiş erkeklerle eşleştirildikten sonra canlı yumurta/ootekalar üretme 

yetenekleri kaydedilmelidir.  

İnsektisit Direnç Eylem Komitesi olan IRAC, etki şekline dayalı bir insektisit 

sınıflandırması geliştirmiştir (www.irac-online.org ). 

5.6.4.1.3.14 Direnç 

Direnç ve gelişme olasılığı hakkındaki bilgiler BPR Ek I'in dahil edilmesi için 

gereklidir ve ayrıca ürün ruhsatı için de önemlidir.  

İnsektisitler için direnç bir problem olabilir.  Bazı haşereler, diğerlerinden daha fazla 

http://www.irac-online.org/
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direnç oluşturabilir.  Örneğin, çok sayıda nesli ve çok sayıda yumurta bırakabilen 

çok sayıda dişi ile sineklerde, direncin kolayca oluşması beklenebilir.   

Öte yandan, uzun süre yumurta bırakan bir veya birkaç kraliçe ve çoğu zaman tüm 

koloniyi öldüren bir biyosidal ürün ile karıncalarda, direncin artması beklenemez.  

Bu nedenle, sinekler için bir direnç yönetimi stratejisi sağlanmalı, ancak ürün 

ruhsatlandırmasında değerlendirme için karıncalar için sağlanmamalıdır.  

Bir direnç yönetimi stratejisi genellikle iki değiştiricinin kullanımına dayanır: 

kullanım sıklığı ve diğer aktif maddelerle rotasyon.  Örneğin, ev sineklerine karşı 

ürünler için bir etiket, ürünün yılda beş defadan fazla kullanılmaması ve yalnızca 

farklı bir etki şekline sahip en az bir başka ürünle dönüşümlü olarak kullanılması 

gerektiğini belirtebilir.  

Tüketici ürünleri için, direnç oluşturma riski olabileceğinin ve bunun 

azaltılabileceğinin açıklığa kavuşturulması gerekir.  Tüketicilerin direnç bilgisi 

olmadığı için, etiket beyanı bunu önlemek için bilgi içermelidir.  Örneğin etikete şu 

cümle eklenebilir: “Ürün etikete göre kullanılmadığında böceklerin direnci oluşabilir.  

İstila devam ederse bir profesyonelle iletişime geçiniz."  

Direnç hakkında daha fazla bilgi, Ürün Değerlendirme ve İnsektisit Direnç Eylem 

Komitesi (IRAC: www.irac-online.org) hakkındaki bu TNG'nin 6.2 Ana Bölümünde 

bulunabilir.  

5.6.4.1.4 Değerlendirme metodolojisi Uygulama yöntemleri ve doz oranları 

Önerilen bir etiket beyanının genel değerlendirmesini değerlendirirken,  Yetkili 

Otoriteler sunulan verilerin yalnızca biyolojik uyarım ve işlem ortamı ile ilgili 

olmasını değil, aynı zamanda test(ler)de kullanılan uygulama yöntemi ve 

uygulama/doz oranlarının etiket beyanlarına ve ürünün önerilen kullanımına uygun 

olmasını sağlamalıdır.  

Bu nedenle uygulama tekniği, çatlak ve yarık, nokta, boşluk spreyi, temas spreyi 

veya tam salım gibi etikette önerilen beyanları yansıtmalıdır.  

Genel hususlar 

Sunulan etkililik verileri, biyosidal ürünün, ürün etiketinde belirtildiği şekilde 

kullanıldığında ölçülebilir bir faydalı etkiye yol açacağını göstermelidir.  Sağlanan 
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veriler, kabul edilebilir, tutarlı bir kontrol seviyesi ve süresinin veya amaçlanan 

başka bir etkinin, ürünün önerilen doz oranında kullanımından kaynaklanacağını 

göstermelidir.  

Bu, tek tek ürüne bağlı olarak, haşere popülasyonunun kabul edilebilir bir düzeye 

düşmesi veya hasarda bir azalma olarak ölçülebilir.  Kabul edilebilir düzey, önerilen 

kullanım amacına bağlı olarak değişebilir.  

Yetkili Otoriteler, bir etiket talebini desteklemek için yeterli olup olmadıklarını 

belirlemek için mevcut verileri değerlendirmelidir.  

Yetkili Otorite, sunulan veri paketini inceleyecek ve herhangi bir veri eksikliğinin, 

değerlendirmeyi geciktirme açısından önemli kabul edilip edilmediğine dair bir karar 

verilecektir.  Bu şekilde tanımlananlar başvuru sahibine geri iletilecektir.  Başvuru 

sahibi daha sonra, desteklenen her şeye uygun olarak ek veriler sağlayabilir veya 

etiket beyanlarını değiştirebilir.  

Etkililikle ilgili bilinen herhangi bir sınırlama (direnç dahil) değerlendirme sırasında 

dikkate alınmalıdır.  

 ürünün belirli çevresel veya diğer koşullarda kullanımına ilişkin olası kısıtlamalar 

veya tavsiyeler. Etkililiği azaltabilecek olası faktörleri, örneğin sıcak, soğuk veya 

nemli ortamlar veya diğer maddelerin varlığı, bunların nedenlerine ek olarak 

belirtiniz. Dirençli suşların gelişmesini önlemek için ürünün sürekli kullanımından 

kaçınılmasına ilişkin olası tavsiyeler ve bunların gerekçeleri (ayrıca ürün ruhsatı ile 

ilgili TNsG Ana Bölüm 6.2'ye bakınız).  Ürünün örneğin diğer biyosidal ürünlerle 

karıştırılıp karıştırılamayacağını veya ürünün diğer biyosidal ürünlerle kullanımının 

tavsiye edilip edilmediğini belirtiniz; 

• aktif maddenin karşılık gelen veri gereksinimi için dirençle ilgili verilen kılavuz 

burada da geçerlidir.  

5.6.4.1.4.1 Özel beyanların değerlendirilmesi 

Bazen bir beyan ürünün belirli özelliklerini içerir, örneğin:  

 15 dakika içinde öldürür; 

 3 aya kadar kalıcı etki; 

 5 yıla kadar saklama süresi; 
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 tropikal karıncaların kontrolü. 

Belirli bir özellik talep edildiğinde, ürünü desteklemek için sunulan veriler, ürünün 

gerçekten bu özelliklere sahip olduğunu göstermelidir.  Veriler bu beyanı 

desteklemiyorsa, ürünün hala kabul edilebilir etkililik göstermesi koşuluyla, ürün, 

değiştirilmiş etiket beyanlarıyla yine de ruhsatlandırılabilir.  

Örneğin: Bir ürün, uygulamadan sonraki 2 hafta içinde karıncaları tamamen kontrol 

altına aldığını beyan ederse, sunulan veriler, bu beyanların kabul edilebilir olması 

için, uygulamadan sonraki iki hafta içinde yüksek düzeyde ölüm oranı (yaklaşık 

%100) göstermelidir.  

Bununla birlikte, sunulan veriler 2 hafta içinde %90 ölüm oranı ve 3 hafta içinde 

%100 ölüm oranı gösteriyorsa, ürün beyanlarının "uygulamadan sonraki 3 hafta 

içinde karıncaların tam kontrolü" şeklinde değiştirilmiş olması koşuluyla, ürün yine 

de ruhsat alabilir.  

Yukarıdaki örnek gibi durumlar, verilerin gerçekte ne gösterdiğini hesaba katarak 

her çalışmanın esaslarına göre değerlendirilmesini gerektirecektir.  Değerlendiriciler, 

ruhsatlandırmanın ne zaman kabul edilebilir olmayacağını belirlemek için bilimsel 

yargı kullanmalıdır.  

Örneğin: 

Bir ürün, uygulamadan sonraki 15 dakika içinde karıncaları öldürdüğünü beyan 

ederse, bu beyanların kabul edilebilir olması için, sunulan verilerin uygulamadan 

sonraki 15 dakika içinde yeterli ölüm oranını göstermesi gerekir.  

Bununla birlikte, sunulan veriler 15 dakika içinde %50 ölüm oranı, 2 saat içinde 

%90 ölüm oranı gösteriyorsa, "karıncaları öldürür" gibi beyanlar için ortalama bir 

kullanıcının uygulamadan sonra hızlı bir görsel etki bekleyeceği temelinde ürüne 

yine de ruhsat verilmeyecektir (ürün etiketinde ürünün ne kadar sürede etki 

göstereceği açıkça belirtilmediği sürece). 

5.6.4.1.5 Ruhsatlandırma değerlendirilmesi 

Önerilen etiket beyanlarının genel değerlendirmesini değerlendirirken, Yetkili 

Otoriteler, testlerde kullanılan verilerin ve uygulama yönteminin ve uygulama/doz 

oranlarının etiket beyanlarına ve ürünün önerilen kullanımına uygun olduğundan 
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emin olmalıdır.  

5.6.4.1.5.1 Normlar ve kriterler 

Test sonuçları, aşağıda böcek/eklembacaklı haşeresi başına açıklanan etkililik 

normları ve kriterleriyle doğrudan karşılaştırılır.  Bu kılavuzda belirlenen performans 

kriterleri, elbette hedeflediğimiz şey olan yüksek düzeyde etkililik talep etmektedir.  

Ancak, kriterleri tam olarak karşılamayan bazı ürünler, bazı durumlarda yine de 

değerli olabilir. 

Bir ürün kriterleri yerine getirmediğinde, başvuruda bu ürünün neden hala ruhsat 

için önerildiği gerekçelendirilmelidir.  Örneğin, bir saha denemesinde, işlenmemiş 

alanlardan böceklerin göç etmesi nedeniyle kriterler karşılanmayabilir (örn. sinekler, 

sivrisinekler).  Bu, bir gerekçelendirme ile iyi açıklandığında, diğer saha 

denemelerinin, simüle edilmiş kullanımın ve laboratuvar denemelerinin sonuçlarına 

bağlı olarak, ürün yine de ruhsat için kabul edilebilir.  

Düşük insektisit basıncı altında direnç daha kolay oluşabileceğinden, dirence özel 

dikkat gösterilmelidir.  Ayrıca, plasebo veya yanıltıcı ürünlerin tescilli olmamasına 

dikkat edilmelidir.  Etkililik seviyesi kriterde belirtilen değerden önemli ölçüde 

düşükse, etikette belirtilmelidir.  

Gerekçe, durum bazında değerlendirilecektir.  Daha düşük etkililiğe sahip bir ürüne 

sahip olmak için iyi bir neden olmadıkça, ürüne ruhsat verilmemelidir.  

5.6.4.1.5.2 Değerlendirme  

Değerlendirici/uzman, etiket beyanı ve yukarıdaki kriterler temelinde değerlendirir.  

Ürünün laboratuvar ve / veya saha testlerinde yeterince etkili olduğu 

değerlendirildiyse, etkililik söz konusu olduğu sürece onaylanacaktır.  

5.6.4.2 Genel Beyanlar: Sürünen Böcekler, Uçan Böcekler, Akarisit 

5.6.4.2.1 Giriş 

Bazı ürünlerin çok geniş bir beyanu vardır: sürünen böceklere, uçan böceklere karşı, 

insektisit-akarisit spreyi, vb.  Bu durumlarda, ürünü beyan edilen tüm hedef 

haşerelere karşı test etmek mümkün değildir.  Beyan edilen her grup için, önemli 

öneme sahip birkaç ilgili tür ve özellikle etikette belirtilen türler üzerinde testler 

yapılmalıdır.  
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Yem böcek türüne göre farklılık gösterdiğinden yem ürünleri için genel beyanlar 

(örn. insektisit, sürünen böcekler) kullanılamaz.  

5.6.4.2.1.1 Sürünen böcekler 

Sürünen böcek, genellikle yerde hareket eden bir böcek olarak tanımlanır.  Bunlar 

arasında hamam böcekleri, karıncalar, pireler, cırcır böcekleri, gümüş böcekleri, 

tahtakurusu ve halı böceği larvaları bulunur.  Biyosidal ürünlerin bu böcekler 

üzerindeki etkisi öncelikle temasa dayanmaktadır.  İlgili ürünler spreyler, tozlar vb. 

olabilir.  Sürünen böcekler arasında kontrol edilmesi en zor olan 

hamamböcekleridir.  

5.6.4.2.1.2 Uçan böcekler 

Uçan böcek, genellikle bir noktadan diğerine uçan bir böcek olarak tanımlanır.  

Bunlara sinekler, sivrisinekler, eşekarısı ve güveler dahildir.  İlgili ürünler spreyler, 

şeritler, boyalar vb. olabilir.  

5.6.4.2.1.3 İnsektisit, akarisit ve diğer eklembacaklılar 

İnsektisitler için genel bir beyan tüm böcekleri içerir.  Akarisitler için genel bir 

beyan keneler ve akarları içerir.  Diğer eklembacaklılar arasında örümcekler 

(Araneae), uzunbacaklı örümcekler (Opiliones), kırkayaklar (Chilopoda), çift 

ayaklılar (Diplopoda), tahta bitleri (Isopoda) ve akrepler (Scorpiones) bulunabilir.  

5.6.4.2.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Deneylerin çalışma sonuçları, sunulan etiket 

beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  Ürünün etkililiğini değerlendirmek 

için laboratuvar, simüle edilmiş kullanım testleri ve test organizmalarıyla yapılan 

saha denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  

Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  İdeal olarak, veriler mevcut 

ve uygun olduğunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş test yöntemleri (ISO, 

CEN, OECD vb.) kullanılarak oluşturulmalıdır.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 

18'e bakınız.  Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, çalışmanın 

bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanmış olması, soruya net bir cevap 

vermesi ve beyan edilen etkililiği göstermesi şartıyla başvuru sahibi kendi 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C 
 Sürüm 3.0 Nisan 2018 351 

 

yöntemlerini kullanabilir (şirket içi Standart Çalışma Prosedürleri).  Ek olarak, 

uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün 

etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. Biyosidal ürün içermeyen bir 

kontrol işlemi (negatif kontrol) tüm laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir biyosidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini, mevsimi vb. içerebilir ve 

yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

5.6.4.2.2.1 Test türleri  

Beyan: sürünen böcekler. "Sürünen böcekleri öldürdüğü" beyanıyla bir ürün için 

ruhsat başvurusu olması durumunda, hamamböceklerine karşı yeterli etkililik 

gösteren bir ürüne, diğer sürünen böcekleri kontrol etme yetkisi de verilebilir.   

Bununla birlikte, popülasyon kontrolü ve/veya yuva öldürmesi de beyan edilirse, 

hem hamamböceği hem de karıncaların test edilmesi gerekir. 

Hamamböcekleriyle yapılan testler normalde biri küçük, biri büyük iki anahtar türle 

yapılmalıdır, örneğin Alman hamamböceği (Blattella germanica) ve doğu 

hamamböceği (Blatta orientalis) veya Amerikan hamamböceği (Periplaneta 

americana).  Karıncalarla yapılan testler normalde Kara bahçe karıncası (Lasius 

niger) ile yapılmalıdır.  

Beyan: uçan böcekler. “Uçan böcekleri öldürme” beyanu taşıyan bir ürünün 

ruhsat başvurusu yapılması durumunda sinek, sivrisinek ve eşek arısı testleri 

yapılmalıdır.  Sineklerle yapılan testler normalde ev sineği Musca domestica ile 

yapılmalıdır.  Sivrisineklerle yapılan testler normalde Culex spp. ile yapılmalıdır.  

Eşek arıları ile test normalde Vespula spp. ile yapılmalıdır.  

Beyan: akarisit. Bir ürünün akarisit olduğu beyan ediliyorsa, akar ve keneler ile 

testler yapılmalıdır.  Hangi türlerin kullanılması gerektiği, kullanım alanına bağlıdır 

(evlerdeki ev tozu akarları, saklama odalarındaki un akarları vb., örneğin: 
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Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro).  Akarlar 

ve keneler için ilgili türler kısım 7 ve 8'de bulunabilir.  

Beyan: diğer eklembacaklılar. Bu beyan için başvuru sahibi, amaçlanan kullanım 

için hangi organizmaların ilgili olduğuna dair bilgi sağlamalıdır.  En azından bir 

örnek verilmeli ve bunlar test edilmelidir.   

Genel beyanın yanında özel beyan: 

Belirli bir organizmaya karşı etkililik, genel bir beyanın yanında veya genel bir 

beyanın spesifikasyonu olarak beyan edildiğinde (örneğin tahtakuruları dahil 

sürünen böcekler), bu organizmaya karşı testler sağlanmalıdır.  

5.6.4.2.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Her bir test türü için test gereksinimleri, bu böceklere/akarlara ayrılmış aşağıdaki 

bölümlerde bulunabilir.  Diğer eklembacaklılar için bir saha denemesi sağlanmalı 

veya bunun neden uygun olmadığına dair iyi bir gerekçe sağlanmalıdır.  

5.6.4.2.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.2.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Genel 

beyanları olan ürünler için, test edilen organizma başına performans kriterleri, test 

türleri için belirli bir beyanda bulunan ürünlerle aynıdır.  Yani sürünen böcekler için 

kriterler hamamböcekleri ve karıncalar için aynıdır, uçan böcekler için sinekler, 

sivrisinekler ve eşekarısı vb. ile aynıdır.  Kriterler bu böceklere/akarlara ayrılmış 

bölümlerde bulunabilir.  

5.6.4.3 Hamamböcekleri 

5.6.4.3.1 Giriş 

Hamamböcekleri, birçok evde yaygın ve kalıcı bir problemdir.  Bu sürünen böcekler 

(birkaç tür uçabilse de), değişen besin mevcudiyetine kolayca adapte olmalarını 

sağlayan leşçillerdir.  Hamamböcekleri, insanların yaşadığı bölgelerde Salmonella 

gibi bakteriler taşıyabilir.  Hamamböcekleri ayrıca özellikle çocuklarda alerji ve 

astımın önemli bir nedeni olarak tanımlanmaktadır.  Sürünen böcekler arasında 

kontrol edilmesi en zor olan hamamböcekleridir.  

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C 
 Sürüm 3.0 Nisan 2018 353 

 

Biyosidal ürünlerin bu böcekler üzerindeki etkisi temel olarak ya hem dermal hem 

de tarsal temasa veya yem ürünlerinin yutulmasına dayanır.    

5.6.4.3.1.1 Biyoloji 

Hamamböcekleri Blattodea (alt) türüne aittir.  3500'den fazla hamamböceği türü 

vardır, ancak AB'de yalnızca birkaçı ev haşeresi olarak kabul edilmektedir.  Alman 

hamamböceği, Blattella germanica, en yaygın olanıdır.  

Bir yumurta kapsülünden çıktıktan sonra, hamamböcekleri nimf aşamasına 

(yetişkinlerin daha küçük versiyonu eksi tam gelişmiş kanatlar ve cinsel üreme 

organları) başlar ve yetişkin aşamasına ulaşana kadar çeşitli dönemlerde deri 

değiştirirler.  Gelişim süresi, türe ve çevredeki çevresel koşullara bağlı olarak 

haftalar veya aylar alabilir.  Örneğin Alman hamamböceklerinin yumurtaları 3 ila 5 

hafta sonra (sıcaklığa bağlı olarak) çatlar, nimf dönemi (5 ila 7 tüylenme) 40 gün ila 

6 ay arasında olabilir ve yetişkinler yaklaşık 6 ay (laboratuvar koşullarında daha 

uzun) yaşarlar.  

Ilıman Avrupa ülkelerinde çoğu hamamböceği türü, neredeyse tamamen insan 

yapımı yapılar içinde yiyecek arama faaliyetleriyle neredeyse hiçbir zaman dışarıda 

bulunmaz.  

5.6.4.3.2 Dosya gereksinimleri 

Kapsamlı beyanları içeren açık bir etiket sunulmalıdır.  Deneylerin çalışma sonuçları, 

sunulan etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  Gereksinimler, 

profesyonel kullanıma yönelik ürünler ve tüketici ürünleri için farklılık gösterebilir.  

Profesyonel kullanım için her zaman bir saha denemesi gereklidir, bazı durumlarda 

tüketici ürünleri için laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım testleri yeterlidir.  Ürün 

bir yem olarak uygulanırsa, yalnızca yemde bulunan aktif madde değil, tüm yem 

(varsa yem kutusu dahil formüle edilmiş) test edilmelidir.  

İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre 

yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut 

yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Ek 19, kullanılabilecek bir test 

yönergesi örneği verir.  Mevcut yönergeler uygun değilse, endüstri standardı veya 

bir şirketin kendi protokolleri, ancak çalışmanın bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 

raporlanmış olması ve soruya net bir yanıt vermesi koşuluyla kabul edilebilir.  Ek 
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olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı 

ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. Biyosidal ürün içermeyen 

bir kontrol işlemi (negatif kontrol) tüm laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, deneme başlatılmadan önce haşere aktivitesini, genel sanitasyon 

seviyelerini, işlem geçmişini, mevsimi vb. içerebilir ve yetkililere elde edilen 

sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.  

5.6.4.3.2.1 Test türleri  

Hamamböceği verileri iki temel türe karşı kullanılmak üzere, bir küçük tür, 

normalde Alman hamamböceği (Blattella germanica) ve bir büyük tür, doğu 

hamamböceği (Blatta orientalis) veya Amerikan hamamböceği (P. americana), 

hamamböceklerine karşı genel beyanları desteklemek için normalde sprey ürünleri 

(aerosol, alan spreyi, kalıntı spreyi) için uygun olmalıdır.  Yem ürünleri için, etiket 

yalnızca saha koşullarında işlem görmüş türlere karşı etkililik beyan edebilir. 

5.6.4.3.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Hamamböceklerine karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar 

türleri, simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testleri kullanılabilir. Test örnekleri 

aşağıda listelenmiştir. 

Tarama Çalışmaları (Seçimsiz Test) 

Ürün, aktif maddenin doğal temas toksisitesini veya yere serme etkilerini 

değerlendirmek için hamamböceklerinin bulunduğu bir alanda temsili yüzeylere 

veya doğrudan kütikül uygulaması yoluyla uygulanır. Yetişkinlerin (erkek veya dişi) 

veya nimflerin kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz.  Testler, böceklere karşı temel 

etkililiği veya etkililiği, belirli kimyasallara karşı direnci (LD50'ye karşı hassas bir 

alan suşu) veya böcek büyümesini düzenleyici etkileri  

(nimflre işlenir ve deri değişiminin inhibisyonu, deformiteler, kısır yetişkinler gibi 

sonraki etkiler kaydedilir) göstermek için kullanılabilir.    
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Sonuçlar, etki şekli (semptomoloji) veya ""x" insektisit sınıfına dirençli suşlara karşı 

etkili" veya benzer etkililik beyanları ile ilgili açıklamaları destekler. 

Yem ürünleri için besin kaynağı olarak biyosidal yem kullanılarak diyetle ilgili 

biyoanaliz çalışmaları yürütülebilir. Tekrarlanan test böceği grupları, sürekli bir 

toksik diyete veya 24 saat boyunca toksik bir diyete ve ardından test süresinin geri 

kalanında toksik olmayan bir diyete maruz bırakılır. 

Tüm laboratuvar çalışmalarında, aynı böcek popülasyonundan gelen böceklerle ve 

aynı sayıda tekrarla, negatif kontrol olarak biyosidal ürün içermeyen bir işlem 

yapılmalıdır. 

Tarama testleri her zaman gerekli değildir.  Kalıntı testlerinde, lezzet testlerinde 

veya benzer testlerde etkililik kanıtlandığında, bu yeterli kabul edilir.  Tarama 

testleri bazen köprüleme çalışmaları olarak kullanılabilir: bir ürünü içeren testler 

farklı hedef türlerde benzer etkilerle sonuçlanırsa, bazı böcek türleri için saha 

çalışmalarından feragat edilebilir.  

Artık etkililiğin belirlenmesi  

Formüle edilmiş ürün (sprey, toz, uçuntu, vb.), önerilen etiket oranları dahil olmak 

üzere, belirli bir doz oranında veya oranlarında temsili yüzeylere uygulanır.  

Hamamböcekleri (yetişkinler), uygulamadan sonra birkaç zaman aralıklarında 

(işlem günü ve beyan edilen kalan sürenin sonunda dahil) kalıntıya maruz bırakılır. 

Maruziyet süresi, tercihen, hamamböceklerinin doğal koşullar altında (örneğin 10 

dakika - 1 saat) işlenmiş bir yüzeyle makul şekilde temas halinde olmasının 

beklenebileceği süre ile benzer olmalıdır ve değerlendiriciler, verileri 

değerlendirirken bu faktörü dikkate alacaktır. İşlenmiş yüzeyler, tipik olarak 

hamamböceği kontrolü için işlenebilecek yüzeyleri (örneğin seramik karo, kontrplak, 

boyalı kontrplak, paslanmaz çelik, beton) temsil eden en az bir gözenekli ve bir 

gözeneksiz substrat (veya etiket beyanına göre) içermelidir. Ölüm oranı normalde 

maruziyetten 1 gün sonra ve 7 güne kadar değerlendirilir.  

Yere serme beyanını doğrulamak için sırt üstü yatan hamamböceği sayısı 

maruziyetten sonra belirtilen zamanlarda sayılır (tipik olarak +30 dakikaya kadar 5 

dakikalık aralıklarla, sonra tekrar 45 ve 60 dakikalarda).  Böceklerin %50'si (KT50) 

ve %95'inin (KT95) yere serilmesine kadar geçen süre istatistiksel olarak elde edilir.  
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Böcek büyüme düzenleyicileri için, maruziyet koşulları yukarıda açıklandığı gibi 

olabilir, ancak gelişim aşamasının seçimi (nimf, yetişkin) ve maruziyet sonrası 

değerlendirme (deformiteler, deri değiştirme başarısı, kısırlık, ölüm oranı) aktif 

maddenin etki şekline uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  Bu nedenle, değerlendirmeler 

maruziyetten birkaç hafta sonra yapılmaya devam edilebilir (doğurganlık üzerinde 

ölümcül olmayan veya öldürücü olmayan etkiler, kısırlık, örneğin kısa dönemli 

ölümler olmaksızın uzun dönemli popülasyon kontrolüne katkıda bulunabilir).  

Hedef türe ait hamamböceği grupları, belirtilen yaş/cinsiyet ve sayıda olmalıdır.  

Normalde testler, her kopya için en az 10 hamamböceği olmak üzere 5 veya daha 

fazla kopya ile gerçekleştirilir.  Yalnızca 3 kopya kullanıldığında, kopya başına en az 

20 böcek kullanılmalıdır.  Kopyalar, uygulanan doz, zaman noktası, yüzey ve 

referans ürün (tescilli oranda) başına yapılmalıdır ve işlenmemiş yüzeyler negatif 

kontroller olarak dahil edilmelidir.  

Çevresel koşullar, testin kendisi için ve işlenmiş substratların depolanması sırasında 

(sıcaklık, nem, fotoperiyot) belirtilmelidir.  Sıcaklığın 19-29 °C aralığında düşmesi 

beklenir. Yüksek sıcaklıklarda etkililik beyan edildiğinde 40 °C iyi bir test sıcaklığı 

olacaktır.  

Yem ürünleriyle lezzet testleri  

Yem seçimi besleme denemelerinin amacı, test böceği için ürünün lezzetini 

belirlemektir.  Hem taze hem de yaşlandırılmış ürün üzerinde yapılırsa, ürünün 

saklama stabilitesi hakkında bilgi sağlayabilir.  Bu test tasarımında, Alman ve Doğu 

hamamböceklerinin nimfleri ve yetişkinleri, toksik olmayan bir besin kaynağı (test 

türleri için güçlü bir beslenme kaynağı olduğu bilinen toksik olmayan yem veya 

toksik olmayan bir besin kaynağı) ile aktif maddeyi içeren yem arasında seçim 

yapabilirler.  Normalde testler, kopya başına en az 10 hamamböceği olmak üzere 5 

veya daha fazla kopya test ile gerçekleştirilir.  Yalnızca 3 kopya kullanıldığında, 

kopya başına en az 20 böcek kullanılmalıdır.  Tüm laboratuvar çalışmalarında, 

negatif kontrol olarak aynı böcek popülasyonundan böceklerle biyosidal ürün 

içermeyen bir işlem yapılmalıdır.    

Test, alternatif besin kaynağı ile rekabette kabul edilebilir toksisite göstermelidir.  

Bu testlerdeki popülasyon kompozisyonu (erkekler, gebe veya gebe olmayan dişiler, 
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nimfler) önemlidir.  Olgunlaşmamış evrelerin 24 saatte bir beslenmesine gerek 

olmadığı için tercihen olgun böcekler kullanılmalıdır.  Alman hamamböceği 

dişilerinin beslenme davranışlarının, "gebelik" sırasında değiştiği ve erken dönem 

nimflerin, geç dönem nimflere göre daha az yiyecek arama eğiliminde oldukları 

unutulmamalıdır.  

Simüle edilmiş kullanım  

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  

Böceklerin biyosidal ürün ile temas halinde olup olmama seçeneği olmalıdır.  

Örneğin hamamböcekleri (B. orientalis, B. germanica), taban yüzeyinin yarısına bir 

test formülasyonu püskürtülerek seçim kutularına konulabilir.  Yiyecek ve su her 

zaman hayvanların işlenmiş bölgeyi geçmeden ulaşacakları işlenmemiş alandadır.  

Bu testteki varyasyonlar, böcekleri (gönüllü temas) kontrplak, çimento, vinil, 

seramik karolar, cam vb. gibi çeşitli farklı işlenmiş yüzeylere maruz bırakmak 

olacaktır.  

"Popülasyon kontrolü" (hamamböceği popülasyonunu ortadan kaldırır) beyanında 

bulunan ürünler için, yalnızca birkaç kişinin biyosidal ürünle temas etme olasılığı 

varken, tüm popülasyon veya en azından farklı yaşam evreleri test edilmelidir.  

"İkincil öldürme" için (yemi ziyaret etmeyen hamamböceklerini öldürür, ancak her 

zaman tüm popülasyonu öldürmez) beyanlarda, normalde sadece birkaç bireyin 

biyosidal ürünle doğrudan temasa geçtiği durumlarda en azından farklı yaşam 

evreleri test edilmelidir.  Yaşam evresi, belirli bir etki şekline (nekrofajiye karşı 

koprofaji) ve beyana bağlıdır.  Nimfler veya yetişkinler kullanılabilir.  

Tüm laboratuvar çalışmalarında, negatif kontrol olarak aynı böcek popülasyonundan 

böceklerle biyosidal ürün içermeyen bir işlem yapılmalıdır.    

Saha denemesi 

Saha denemelerinde ürün, gerçek kullanım durumunda, örneğin istila edilmiş bir 

evde veya depoda test edilir ve etiket üzerindeki kullanım talimatına göre uygulanır.  

Bir saha denemesinde elde edilecek sonuçların bir örneği Ek 19'da bulunabilir.  

5.6.4.3.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Beyan türüne göre gereksinimler listelenecektir.  
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Tüketiciler için genel yüzey işlemi veya aerosol olarak kullanılması amaçlanan 

ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 beyana göre ölüm oranı ve yere sermeyi gösteren simüle edilmiş kullanım testi.  

Profesyoneller için genel yüzey işlemi veya aerosol olarak kullanılması amaçlanan 

ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 beyana göre ölüm oranı ve yere sermeyi gösteren simüle edilmiş kullanım testi; 

 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi. 

Popülasyon kontrolü veya ikincil öldürme beyanıyla genel yüzey işlemi veya aerosol 

olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

 artık etkililiği gösteren bir laboratuvar testi; 

 beyana göre ölüm oranını gösteren simüle edilmiş kullanım testi; 

 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi. 

Yem olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

 Yemlerin özgüllüğü nedeniyle, sadece sahada test edilmiş hamamböceği 

türlerine karşı etkiler ürün etiketinde belirtilebilir;  

 beyan edilen azami saklama süresinin sonunda taze ürün ve ürünün lezzetini 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 beyana göre ölüm oranını gösteren simüle edilmiş kullanım testi; 

 kullanım talimatlarına göre ve beyan edilen hamamböceği türleri ile bir saha 

denemesi.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.3.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.3.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, aşağıdaki şekilde uygulanır.  
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Hamamböceklerinin kontrolüne yönelik bir insektisidal ürün, aşağıdaki sonuçların 

elde edilmesi halinde normalde yeterince "etkili" kabul edilir:  

Tüketiciler için genel yüzey işlemi veya aerosol olarak kullanılması amaçlanan 

ürünler:  

 laboratuvar testleri ve simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o ürünle temastan birkaç dakika sonra (veya beyana göre), püskürtmeden hemen 

sonra ve beyan edilen kalıntı süresinin sonunda ≥%90 yere serme;  

o Etiket beyanına göre ölüm oranı, tercihen 24 saat içinde ≥%90. Profesyoneller 

için genel yüzey işlemi veya aerosol olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o doğrudan uygulama: hamamböceklerine püskürtüldükten sonraki 1 saat içinde 

%100 ölüm oranı, tam kontrol eksikliği için nitelikli bir açıklama yapılması koşuluyla 

%90 ila %100 arasında ölüm oranı kabul edilebilir;  

o kalıntı testi: hamamböceklerinin test alanına yerleştirilmesinden sonraki 24 saat 

içinde, püskürtmeden hemen sonra ve beyan edilen kalıntı süresinin sonunda %100 

ölüm oranı. Tam kontrol eksikliği için nitelikli bir açıklama yapılması koşuluyla %90 

ile %100 arasında ölüm oranı kabul edilebilir.  

 saha testinde gerekli sonuçlar: 

o 2-10 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 

veya işlem öncesi seviyelere göre ≥%90'ı aşar. Yeniden işlem gerekliyse %100 

ölüm oranı elde edilmelidir.  

Popülasyon kontrolü veya ikincil öldürme beyanıyla genel yüzey işlemi veya aerosol 

olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

 laboratuvar testleri ve simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o test süresi içinde, doğrudan püskürtmeden sonra ve beyan edilen kalıntı 

süresinin sonunda ≥%90 ölüm oranı;  

 saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 2-10 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 

veya işlem öncesi seviyelere göre %90'ı aşar. 

Yem olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 
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 Laboratuvar lezzet seçim testinde gerekli sonuçlar (yem ve alternatif besin): 

o test böceklerinin en az %95'i belirli bir zaman noktasında öldürülmüştür; 

 simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o birkaç hafta içinde popülasyonda ≥%90 azalma;  

 saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 2-10 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 

veya işlem öncesi seviyelere göre %80'ı aşar. 

Böcek büyüme düzenleyicilerine (IGR) dayalı ürünler: 

 laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o böceklerin en az %95'i bir sonraki evreye kadar gelişmez; 

 simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o birkaç hafta içinde popülasyonda ≥%90 azalma;  

 saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 6 -14 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 

veya işlem öncesi seviyelere göre %80'ı aşar. 

Bu normlardan sapma mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

Etiket uygulama oran(lar)ındaki saha deneme verileri tercihen deneyimli bir 

değerlendirici tarafından değerlendirilmelidir, çünkü performans aynı binada 

daireden daireye bile önemli ölçüde değişebilir.  Deneme sayısı, deneme alanlarının 

karmaşıklığı, etkili kontrole, işlem geçmişine vb. katkıda bulunabilecek ek 

önlemlerin kullanılması (veya kullanılmaması), elde edilen kontrol düzeyi üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabilir.  Veriler, benzer koşullar altında işlem öncesi 

popülasyon değerlendirmelerine ve/veya referans ürünlerin performansına ve/veya 

benzer koşullar altında işlem görmemiş alanlardaki hamamböceği popülasyonlarının 

değerlendirmelerine göre, beyan edilen kalıntı süresi boyunca uygun etkililik 

seviyelerinin kanıtını sağlamalıdır.  

Ortalama popülasyon azalmasının, işlem görmemiş alanlara veya ön işlem 

düzeylerine göre %90'ı aştığı durumlarda, ürün etkili kabul edilir, ancak 

değerlendirici, verilerin beyan edilen performans düzeyini destekleyip 

desteklemediğine karar vermeden önce her bir veri setini kendi esaslarına göre 

görüntüleme ve tüm faktörleri değerlendirme yetkisine sahiptir. 
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5.6.4.4 Karıncalar 

5.6.4.4.1 Giriş 

Karıncalar hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden olabilir.  Avrupa'da 

aşağıdaki karınca türleri yaygındır:  

Kara bahçe karıncası, Lasius spp., en yaygın L. niger 

Kaldırım karıncası Tetramorium caespitum 

Kırmızı karınca Myrmica rubra 

Düzensiz karınca Tapinoma erraticum. 

Bu yerli karınca türlerinin yanında tropikal karıncalar, özellikle kapalı alanlarda 

rahatsızlığa neden olabilir.  

Tropikal karınca türlerinden en yaygın olarak bulunan ve Avrupa'da binalarda 

rahatsızlığa neden olan iki tür vardır: 

Firavun karınca Monomorium pharaonis 

Arjantin karıncası Linepithema humile. 

5.6.4.4.1.1 Biyoloji 

Karınca gelişimi, farklı yumurta, larva, pupa ve yetişkin aşamalarını içeren tam bir 

metamorfoz içerir.  Çoğu karınca türü, kısır dişi işçiler, bir veya daha fazla 

uzmanlaşmış doğurgan kraliçeyi ve (yuva gelişiminin belirli aşamalarında) cinsel 

olarak olgun erkekleri içeren karmaşık sosyal yapılardan oluşan koloniler oluşturur.  

Bazı türler yuvayı korumaktan ve davetsiz misafirlere saldırmaktan sorumlu olan ek 

uzman işçiler geliştirirken, diğerleri ev ve yiyecek arama görevlerini yerine getirir.  

Bu işçiler, tatlı maddeler, tohumlar, böcekler ve yaprak biti salgıları da dahil çok 

çeşitli yiyecekleri aktif olarak toplarlar.  Başarılı bir yiyecek arayan karınca, 

kimyasal sinyaller (iz feromonları) kullanarak iş arkadaşlarına nerede yiyecek 

bulacağını bildirme yeteneğine de sahiptir.  

5.6.4.4.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan 

etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  
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Gereksinimler, profesyonel kullanıma yönelik ürünler ve tüketici ürünleri için farklılık 

gösterebilir.  Profesyonel kullanım ürünleri için bir saha denemesi her zaman 

gereklidir, ancak bazı durumlarda tüketici ürünleri için laboratuvar ve simüle edilmiş 

kullanım testleri yeterli kabul edilebilir.  Gereksinimler ayrıca kullanıma da bağlıdır: 

"yuva öldürmesi" ve benzer yem ürünleri için, test böcekleri ile hem laboratuvar 

hem de saha denemeleri gereklidir; sadece biyosidal ürün ile temas halinde olan 

böcekleri öldürdüğünü beyan eden ürünler için laboratuvar ve simüle edilmiş 

kullanım testleri yeterlidir.  Ürün bir yem olarak uygulanırsa, yalnızca yemde 

bulunan aktif madde değil, tüm yem (varsa yem kutusu dahil formüle edilmiş) test 

edilmelidir.  

İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre 

yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut 

yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  

Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmanın 

bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi 

koşuluyla kendi yöntemlerini (şirket içi Standart Çalışma Prosedürleri) kullanabilir. 

Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak 

tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. Gerçek 

tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve normal 

kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı saha 

denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

5.6.4.4.2.1 Test türleri  

Aşağıdaki Tablo 26, bu insektisit grubu için, hedef organizmaların olası 

kombinasyonlarını ve hem laboratuvar hem de saha testlerinde etkililiğin test 

edildiği ilgili test organizmalarını göstermektedir. Test türlerinin seçimi, etiket 

beyanıyla ilgili olmalıdır.  
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Tablo 26: Hedef organizmalara karşı test organizmaları  

 

İnsektisitin hedef 

organizmaları:  

Test organizmaları:  

Karıncalar Bahçe karıncası (Lasius niger) 

Tropikal karıncalar Firavun karınca (Monomorium pharaonis), 

Arjantin karıncası (Linepithema humile) 

 

5.6.4.4.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Karıncalara karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri, 

simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testleri kullanılabilir. 

Doğrudan püskürtme veya genel yüzey işlemleri için tarama çalışmaları  

Tüm laboratuvar çalışmalarında, negatif kontrol olarak aynı böcek popülasyonundan 

böceklerle biyosidal ürün içermeyen bir işlem yapılmalıdır.    Test örnekleri:  

Doğrudan püskürtme: Bir Petri kabına yerleştirilen ve doğrudan materyal 

püskürtülen 20 karınca.  Yere serme, ölüme kadar geçen süre ve toplam ölüm oranı 

kaydedilir.  "Yuva öldürmesi" beyanı olan insektisitler için ölüm süresi daha uzun 

olacaktır (>1 gün) çünkü bu karıncaların, insektisiti yuvaya götürebilecek kadar 

uzun yaşamaları gerekir.  Normalde en az 5 kopya ve 5 işlenmemiş kontrol 

kullanılmalıdır.  

Karıncaları denemelerde aktif tutmak genellikle çok zor olduğu için bu durumda 

kontroller çok önemlidir.  

Artık sprey: Ürünle işlenmiş bir yüzeye yerleştirilen 20 karınca.  Karıncalar, 

uygulamadan hemen sonra, uygulamadan sonra birkaç zaman aralığında ve ayrıca 

artık etki için beyan edilen sürenin sonunda alana yerleştirilir.  Karıncaların ölüm 

zamanı ve toplam ölüm oranı kaydedilir.  

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil 

edilmelidir. Normalde en az 5 kopya ve 5 işlenmemiş kontrol kullanılmalıdır.  

Yem ürünleriyle lezzet testleri  

Yem ürünlerinin test edilmesiyle ilgili önemli faktörler, laboratuvar testlerinde 
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formülasyonun uygun dozajını ve kendine has lezzetini belirlemektir. Yem ürünleri 

için öne sürülen beyanlar, karıncalar ile tropikal karıncaları birbirinden ayırmalıdır, 

çünkü ikincisi, daha yaygın olan Avrupa karıncası olan L. niger'den tamamen farklı 

yemler tarafından çekilebilir.  Beyanlarda bulunulan tüm türler için veri 

sağlanmalıdır.  

Laboratuvar testlerinde yer alan en önemli faktör, test edilen böceklere serbestçe 

seçilebilecek bir alternatif besin kaynağı sağlamaktır.  Bu, Avrupa karıncaları için 

şeker esaslı materyaller ve bazı tropikal karıncalar için protein esaslı materyaller 

(et, yumurta, ölü böcekler) olabilir.  Formülasyon, alternatif besin kaynağı ile 

rekabette kabul edilebilir toksisite göstermelidir.  Testin kendisi ile benzer boyutta 

biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi (yani tekrar sayısı) tüm laboratuvar 

denemelerine dahil edilmelidir.  

Bir ürünün uzun bir saklamadan sonra etkili olduğu beyan edildiğinde, ürünün 

belirtilen saklama süresinden sonra yine de etkili ve çekici olacağının kanıtlanması 

gerekir.  Başvuru sahibi, maksimum saklama süresinin sonunda ürünün lezzetiyle 

ilgili verileri veya alternatif olarak (yeni bir ürün olması durumunda) 'hızlandırılmış 

yaşlandırma' ile bir stres testinde elde edilen veriler, yani zorlu koşullar altında 

depolanan ürünle bir lezzet testi sağlamalıdır. 

Simüle edilmiş kullanım çalışmaları 

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  Testler, 

kullanım ve etiket beyanları ile ilgili olmalıdır. Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol 

işlemi tüm laboratuvar testlerine dahil edilmelidir.  İstatistiksel karşılaştırmayı 

mümkün kılmak ve kontrol ölüm oranına dair adil bir izlenim elde etmek için kontrol 

denemeleri testin kendisiyle benzer boyutta (yani tekrar sayısı) olmalıdır. 

Test örnekleri:  

Yuva öldürmesinden doğrudan genel yüzey işlemleri:  

Karıncalar (normalde en az 20 işçi karınca), taban yüzeyinin yarısına ürün etiketine 

göre doğru uygulama oranında bir test formülasyonu püskürtülerek seçilen 

kutuları/alanlara bırakılabilir.  Yiyecek ve su her zaman hayvanların işlenmiş bölgeyi 

geçmeden ulaşacakları işlenmemiş alandadır.  Bu testteki varyasyonlar, böcekleri 

(gönüllü temas) kontrplak, çimento, vinil, seramik karolar, cam vb. gibi çeşitli farklı 
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işlenmiş yüzeylere maruz bırakmak olacaktır.  Ölüm oranları kaydedilir.  

Normalde testler üç tekrar halinde yapılmalıdır.  Yuva öldürmesi ile doğrudan genel 

yüzey işlemleri:  

Çift odalı bir denemede, bir karınca yuvası (normalde en az 20 (işçi) karınca) başka 

bir alana bağlanan bir alana yerleştirilir.  İkinci alanın bir kısmı, ürün etiketine göre 

doğru uygulama oranında insektisit ile işlenir.  Bu ikinci alanın işlenmemiş yüzeyine 

yeterli yiyecek ve su yerleştirilir.  Karıncalar, işlenmiş yüzeye temas etmeden 

yiyeceğe ulaşabilmelidir.  Normalde testler üç tekrar halinde yapılmalıdır.  Etkililik, 

örn. karınca popülasyonunun kontrolünü sağlamak için geçen süre (örneğin, yiyecek 

arayan karıncaların olmaması) değerlendirilir.  

Yuva, denemenin sonunda (örneğin 1 hafta), yuvadaki tüm karıncaların, özellikle de 

kraliçenin(kraliçelerin) ölü olup olmadığını kontrol etmek için açılmalıdır.  

Yem ürünleri:  

Formüle edilmiş yemin tamamının etkililiği test edilir, dolayısıyla sadece yem 

içindeki aktif bileşen test edilmez.  Bir karıncanın yuvası, kontrollü koşullar altında 

bir alan denemesine yerleştirilir (örn. sıcaklık, bağıl nem, fotoperiyot vb. açısından).  

Yeterli yiyecek (aktif madde veya alternatif besin kaynağı olmadan yem) ve su 

yuvanın karşısına yerleştirilir.  

Böceklerin, yem verilmeden önce 7 gün boyunca ortama alışmalarına izin verilir.  

Onlara sadece su sağlayan 4 günlük ek bir oruç süresi tavsiye edilir.  Düzenli zaman 

aralıklarında (saat olarak), karıncalar için yemin çekiciliği kaydedilir (yemlere 

yaklaşıp yaklaşmadıkları veya ondan kaçınıp kaçınmadıklarına bakılarak).  Karınca 

ölüm oranları düzenli zaman aralıklarında (gün olarak) kaydedilir.  Denemenin 

sonunda yuva, kraliçe(ler) de dahil olmak üzere yuvadaki tüm karıncaların ölü olup 

olmadığını kontrol etmek için açılabilir.  

Tüm beyanlar için saha denemeleri  

Testler, kullanım ve etiket beyanları ile ilgili olmalıdır. Lasius niger ile yapılan testler 

tercihen ilkbaharın başlarında yapılır.  Yaz sonunda popülasyon azalması, insektisit 

yerine doğal nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.  İşlenmemiş yuvalar, yuva 

aktivitesini test etmek için negatif kontrol olarak kullanılmalıdır.  

Bir binanın çevresindeki çeşitli yerlerde karınca sayılarını izleyin ve yuvaların ve 
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"karınca yollarının" (karıncaların izlediği yollar) girişlerini bulunuz.  İnsektisidi etiket 

talimatlarına göre uygulayınız.  

Karıncalara karşı etkililik testleri normalde en az üç eşyada yapılmalıdır.  Bir eşya, 

karıncaların ev sakinleri için rahatsızlık verdikleri evin içinde veya yakınında bir yer 

olabilir.  Ürünün kullanım alanına göre bir evde, balkonda, terasta veya bahçede 

olabilir.  Test açık havada yapılırsa, sıcaklık ve yağış tescilleri tutulmalıdır.  

İzleme aynı lokasyonlarda (ön işlem olarak) ve tüm araştırma boyunca benzer 

zamanlarda (örn. 12.30, 13.00, vb.) Yapılmalıdır.  Kontrol görülene kadar izleme 

devam etmelidir (örneğin işlemden 1 gün sonra, işlemden 1 hafta sonra vb. haftada 

en az bir kez).  İşlem sonrası izleme ziyareti sırasında hiç karınca görülmezse, 

yeniden istilanın meydana gelmemesini sağlamak için bölge bir kez yeniden ziyaret 

edilmelidir. 

Karınca popülasyonu üzerindeki etki, sayılarak belirlenebilir.  Bu amaçla, "karınca 

izi" üzerinde sabit bir pozisyon kullanılacak ve test sırasında birkaç zaman 

aralıklarında 1 dakika içinde geçen karıncaların sayımı yapılacaktır.    

5.6.4.4.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Beyan türüne göre gereksinimler listelenecektir.  

Tüketiciler için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 beyana göre ölüm oranı ve yere sermeyi gösteren simüle edilmiş kullanım testi.  

Profesyoneller için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 ölüm oranı ve yere sermeyi gösteren simüle edilmiş bir kullanım testi; 

 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi. 

Yuva öldürmesi beyanıyla genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

 artık etkililiği gösteren bir laboratuvar testi; 

 ölüm oranını gösteren simüle edilmiş bir kullanım testi; 
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 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi. 

Yem olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

 Yemlerin özgüllüğü nedeniyle, ürün etiketinde sadece sahada denenmiş karınca 

türlerine karşı etkiler beyan edilebilir; 

 lezzeti gösteren bir laboratuvar testi; 

 ölüm oranını gösteren simüle edilmiş bir kullanım testi; 

 Kullanım talimatlarına göre ve beyan edilen karınca türleri ile bir saha denemesi.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.4.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.4.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, karıncalar için şu şekilde uygulanır.  

Aşağıdaki sonuçlar elde edilebilirse, karıncalara karşı bir insektisit normalde 

yeterince "etkili" kabul edilir:  

Tüketiciler için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

• laboratuvar ölüm oranı testleri ve simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli 

sonuçlar: 

o 5-10 dakikada (veya beyana göre), karıncalara püskürttükten hemen sonra ve 

kalıntı süresinin sonunda ≥%90 yere serme;  

o Etiket beyanına göre ölüm oranı, tercihen 24 saat sonra >%90. Profesyoneller 

için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

• laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o doğrudan uygulama: karıncalara püskürtüldükten sonraki 24 saat içinde %100 

ölüm oranı, tam kontrol eksikliği için nitelikli bir açıklama yapılması koşuluyla %90 

ila %100 arasında ölüm oranı kabul edilebilir;  

o kalıntı testi: karıncaların test alanına yerleştirilmesinden sonraki 24 saat içinde, 

püskürtmeden hemen sonra ve kalıntı süresinin sonunda ≥%90 ölüm oranı. 

• saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 2-8 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 
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veya işlem öncesi seviyelere göre %90'ı aşar. 

Yuva öldürmesi beyanıyla genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

• laboratuvar testleri: 

o test süresi içinde, doğrudan püskürtmeden sonra ve kalıntı süresinin sonunda 

%100 ölüm oranı;  

• simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o yavaş yere serme, karıncalar yuvaya ulaşabilmelidir; 

o yuvadaki karıncalar dahil olmak üzere test süresi içinde ≥%90 ölüm oranı; 

• saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 2-8 haftalık bir süreden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara veya 

ön işlem düzeylerine göre %100 azalır, daha düşük etkililik durumunda test 

yuvalarındaki kraliçenin(kraliçelerin) öldürüldüğü gösterilmelidir.  

Yem olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

• Laboratuvar lezzet seçim testinde gerekli sonuçlar (yem ve alternatif besin): 

o test böceklerinin en az %95'i belirli bir zaman noktasında öldürülmüştür; 

• simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o birkaç hafta içinde popülasyonda ≥%90 azalma;  

• saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 2-4 haftalık bir dönemden sonra popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara veya 

işlem öncesi seviyelere göre %90'ı aşar.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.5 Termitler 

5.6.4.5.1 Giriş 

Termitler, doğal ortamlarda, ölü ağaçlar gibi selüloz içeren materyalleri 

parçalayarak faydalı böcekler olarak çalışırlar.  Bununla birlikte, termitler yaşayan 

ağaçlara ve birçok mahsul bitkisine zarar verebilir, ancak ölü ağacı kullanabilmeleri, 

onları hem açık havada hem de bina içinde kullanılan kereste için önemli bir haşere 

haline getirir.  Termitler, riskli bölgelerdeki yapılarda (yani ahşap yapılar) kullanılan 

keresteleri istila ettiklerinde insanlar için bir problem haline gelir.  Yüksek nem 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C 
 Sürüm 3.0 Nisan 2018 369 

 

gereksinimleri nedeniyle genellikle toprakta yuva yaparlar, ancak çatlaklar ve ek 

yerleri vasıtasıyla binaları alttan istila edebilirler veya ahşabı topraktaki yuvalarına 

bağlayan barınak borular inşa edebilirler.  Avrupa'da ve Avrupa'nın tropikal 

denizaşırı bölgelerinde, üç ana tip termit vardır: yeraltı, ağaç ve kuru ağaç 

termitleri; yeraltı türü, yapılarda en yıkıcı termitlerdir.  Biyolojik özelliklerinden 

dolayı (yeraltı termitler), toprakta yaşarlar ve hayatta kalabilmek için toprakla veya 

başka bir nem kaynağıyla teması sürdürmeleri gerekir.  

Termitlere karşı insektisitler, PT8 ürünleri, ahşabı korumak için önleyici işlemler ve 

ahşap üzerinde iyileştirici işlemler ve bu bölümde ele alınan PT18 ürünleri olarak 

ikiye ayrılabilir.  

5.6.4.5.1.1 Biyoloji 

Termitler Isoptera türüne aittir.  Avrupa'da ve Avrupa'nın tropikal denizaşırı 

bölgelerinde üç ana termit familyası vardır; yeraltı (Rhinotermitidae), kuru ağaç 

termitleri (Kalotermitidae) ve ağaç termitleri (Nasutitermitidae).  

Reticulitermes, Avrupa'da Rhinotermitidae familyasında karşılaşılan en yaygın 

cinstir.  Tescilli ana türler: R. flavipes (former R. santonensis), R. lucifugus, R. 

lucifugus corsicus, R. grassei, R. banyulensis, R. balkanensis. 

Akdeniz'de (İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Balkanlar ve Yunanistan) ve 

Karadeniz'de (Türkiye, Romanya) yaygındır, ancak Birleşik Krallık ve Almanya'da 

bazı termit noktaları bildirilmiştir.  Bu termitlerin kökeni hakkında cevaplanmamış 

birkaç soru kalmıştır.  Bazı Reticulitermes Avrupa'ya özgü iken, diğerleri Doğu 

Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan (İsrail, Asya Türkiye vb.) türlerle ilgili olabilir. 

Coptotermes sp. ve Heterotermes sp. , Avrupa'nın tropikal denizaşırı bölgelerinde 

bulunan Rhinotermitidae familyasına ait iki ana türdür. 

Nasutitermes sp., Avrupa tropikal denizaşırı bölgelerinde karşılaşılan Termitidae 

familyasına (ağaç termitler) ait ana türlerdir. 

Kalotermes flavicollis ve Cryptotermes brevis, Avrupa'da (özellikle Akdeniz 

ülkelerinin kıyı bölgelerinde ve Kanarya Adaları'nda) bulunan iki ana kuru ağaç 

termit türüdür. Cryptotermes sp., Avrupa'nın tropikal denizaşırı bölgelerinde 

karşılaşılan kuru ağaç termitlerine ait bir ana cinstir. 
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kamatlı 

yarı ergin 

neotenik 

yumurta larva 

işçi 

neotenik asker 

Yaşam siklusunun kısa bir açıklaması (şekil 11), termitlerin kontrolüyle ilgili 

zorlukları netleştirmeye yardımcı olabilir. Larva aşamalarından sonra, eşeyli ve işçi 

soylar olmak üzere iki soya ayrılır. Eşeyli soya yönelen bireyler, nimflere ve sonra 

ya kanatlılara (çoğu insanın aşina olduğu üreme biçimidir) ya da neoteniklere 

(tamamlayıcı üreme) dönüşürler. Kanatlılar kraliçeler oluşturur (fizogastrikler), 

ancak bunlar tropikal türlerde bulunanlardan çok daha hareketlidir.  

Alternatif gelişme soyu, nötr soy, larvaların işçilere dönüşmesidir, bunlar ya işçi 

olarak kalabilir ya da neotenik ya da asker olarak gelişebilir. İşçiler yaklaşık 4 ila 6 

mm uzunluğundadır. Termitlerin biyolojisindeki kontrol edilmesini çok zorlaştıran 

önemli bir özellik, her iki soydaki bireylerin eşeyli üreme oluşturabilme ve 

dolayısıyla yeni, yaşayabilir bir koloniye yol açma yeteneğidir. Ek olarak, 

tamamlayıcı ikincil üremeler çok büyük sayılarda üretilebilir. 

 

Şekil 11: Yeraltı termitlerinin yaşam siklusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4.5.1.2 Kontrol yöntemleri Önleyici işlemler 

Geleneksel olarak, termitlerle mücadele etmek için kullanılan yöntemler, istila 

edilmiş veya maruz kalmış ahşabın ahşap koruyucularla işlenmesine dayanıyordu.  

Bu, tüm termit türleri (yeraltı, ağaç ve kuru ağaç) için geçerlidir.  Bu ürünler 

BPD'nin 8. ürün tipine (ahşap koruyucuları) dahildir ve bu bölümde dikkate alınmaz.  

Ahşabın önleyici işlemine ek olarak, yeraltı termitlerinin binaya yuvanın bulunduğu 

yerden erişmek için kullandıkları yolları izole etmek için bir bariyer kullanılabilir.  

Bariyer sistemleri genellikle bir polimer membrandan veya başka bir materyalden 

ve bir insektisitten (ürün tipi 18) oluşur.  Sistem, yeraltı termitlerini dışarıda tutmak 

ve insektisit ile temas edenleri ortadan kaldırmak için toprak ile yapı arasına 
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kurulur.  

İyileştirici işlemler 

Şu anda Avrupa'da farklı yöntemler kullanılmaktadır:  

Kimyasal bariyerler  

İstila edilmiş ahşabın ahşap koruyucularla işlenmesine dayanan yöntemler, BPD'nin 

8. ürün tipine (ahşap koruyucu) dahil edilir ve bu bölümde dikkate alınmaz.  

Ahşap işlemeye ek olarak, yapının duvarlarını ve etrafındaki toprağı emdirmek için 

iki tür kimyasal bariyer kullanılır.  

Yeraltı termitleri göz önüne alındığında bu yöntem, yapının içindeki böcekleri yok 

etmeyi ve onu birkaç yıl korumayı amaçlamaktadır.  Bu yöntem, yuvayı (toprakta 

bulunan) ortadan kaldırmaz.  

Yem sistemi  

Tipik olarak, işçiler tarafından tüketilen ve koloniye trofalaksis yoluyla yayılan (bir 

birey bir başkası tarafından beslenir) yavaş etkili bir insektisit ile işlenmiş selüloz 

bazlı bir matristen oluşur.  Sonuç olarak, bu yöntem tüm koloniyi ortadan kaldırmak 

için faydalı olabilir.  

Atıkların işlenmiş 

İstila edilen ve enfekte olmayan bir alana taşınan atıklar tarafından termit 

kontaminasyonunu önlemek için, atığın biyosidal ürünlerle işlenmesi uygun olabilir.  

5.6.4.5.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  

Ürünlerin etkililiğini değerlendirmek için termitlerle laboratuvar ve saha 

denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar AB veya ulusal yönergeler olabilir.  

Avrupa standardizasyon çalışmaları, Avrupa'da birkaç termit uzmanı tarafından 

yürütülmektedir.  Şu anda henüz bir Avrupa standardı yayınlanmamıştır, sadece 

Fransız standartları mevcuttur.  Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avustralya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde termitlerin yapısal haşereler olarak daha 

büyük önemi nedeniyle, bilimsel literatürde faydalı referanslar olabilecek kapsamlı 

raporlarla birlikte çeşitli standart test yöntemleri yayınlanmaktadır.  Bu tür 
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yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlar, özellikle Fransa'nın denizaşırı toprakları 

dahil Avrupa'da bulunanlarla aynı termit türlerinin mevcut olduğu durumlarda 

dikkate alınmalıdır.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız (AB dışındaki 

yönergeler henüz dahil edilmemiştir).  

Mevcut yönergeler yoksa veya yönergeler termitisitin değerlendirilmesi için uygun 

değilse (örneğin yeni ürünler geliştirildiyse), başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel 

olarak güvenilir olması, iyi raporlanmış olması ve soruya net bir cevap vermesi 

koşuluyla kendi yöntemlerini kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve 

test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik 

beyanını ele almalıdır. Saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi 

beklenebilecek herhangi bir faktörün tam bir açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik 

alanlardan yeniden istila riskini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Laboratuvar deneylerinde herhangi bir termit ürünü test edilirken biyosidal ürün 

içermeyen bir kontrol işlemi dahil edilmelidir.  

5.6.4.5.2.1 Test türleri  

Avrupa'da termitlere karşı bir ürün normalde Reticulitermes cinsine ait termitler 

üzerinde test edilmelidir.  

Avrupa tropikal denizaşırı bölgeleri için, ürün normalde en azından Coptotermes  

cinsine ait termitlere karşı ve başvuru sahibi tarafından beyan edilen her cins 

üzerinde test edilmelidir.  

Notlar: 

a) Her durumda, termit türlerinin belirlenmesi ve koloni hakkındaki tüm faydalı 

bilgilerin toplanması gerekir (menşe yeri, laboratuvar yetiştirme koşulları, termitler 

sahada toplanıyorsa doğal ortamlarının özellikleri); 

b) Termit yemlerinin değerlendirilmesi için etiket beyanlarında belirtilen türler 

kullanılmalıdır.  Beyan genel olarak Reticulitermes türlerine atıfta bulunuyorsa 

(türleri belirtmeden), laboratuvar testlerinde en az iki farklı Avrupa türünün test 

edilmesi önerilir; 
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c) Yemlerin özgüllüğü nedeniyle, ürün etiketinde yalnızca test edilmiş termit 

türlerine karşı etkiler belirtilmelidir. 

5.6.4.5.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Aşağıda belirtilen testler esas olarak yem ürünleri içindir. Tüm termitisit ürünleri için 

laboratuvar testleri yapılabilirken, yem ürünleri için özel olarak saha testleri 

yapılmaktadır.  Varsayılan vücut ağırlığını 

Toprak/duvar bariyer ürünleri ve fiziko-kimyasal sistemler için testler, pratik 

kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmalıdır.  Test, etiket beyanına göre 

yapılmalıdır.  

Yemlerin özgüllüğü nedeniyle, ürün etiketinde yalnızca test edilmiş termit türlerine 

karşı etkiler belirtilmelidir. 

Yem ürünlerinin test edilmesiyle ilgili önemli faktörler şunlardır:  

a) laboratuvar testlerinde formülasyonun uygun dozajını belirleyiniz.  Bu, bir 

ölümlülük testinde (insektisidal formülasyonun bir zorla besleme ortamında 

toksisitesinin değerlendirilmesi) yapılabilir.  Formülasyon, kabul edilebilir toksisite 

göstermelidir; 

b) yemin lezzetini test ediniz.  Yem seçimi besleme denemelerinin amacı, test 

böceği için ürünün lezzetini belirlemektir.  Bu test tasarımında, böcekler, zehirli 

olmayan bir besin kaynağı (uyarım diyeti) ile aktif maddeyi içeren yem arasında 

seçim yapabilir;  

c) test, alternatif besin kaynağı ile rekabette kabul edilebilir toksisite göstermelidir.  

d) kontamine bir termit grubunun insektisiti, daha önce ona hiç maruz kalmamış 

bir termite transfer edip edemeyeceğini değerlendiriniz.  Bu transfer çalışması, 

doğrudan yemlere maruz kalmayan termitlerin kabul edilebilir toksisitesini 

göstermelidir.  

Laboratuvar/tarama testleri 

Seçimsiz test (A): termitisidal etkililiği ve bir insektisit formülasyonunun bir grup 

yeraltı termiti üzerindeki gecikmiş etkisini test ediniz”:  

Bir grup termit, bir insektisit formülasyonu ile temas ettirilir.  Yemleri test ederken, 
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yem tek besin kaynağıdır.  Diğer termitisit türleri için, termitler, amaçlanan 

kullanıma göre ürüne maruz bırakılır (örneğin, yüzeye püskürtünüz ve termitleri 

yüzeye ekleyiniz.  Test, deney kaplarında gerçekleştirilir.  Böceklerin ölüm oranı 

değerlendirilir.  

Bu testten, B testini gerçekleştirmek için gerekli olan "te" süresi belirlenebilir (te = 

işlenmemiş bir kontroldeki termitlere kıyasla önemli bir ölüm oranı gözlemlemek 

için gerekli olan termitlerin insektisit formülasyonuna maruziyet süresi).  

Transfer testi (B): yemleme sisteminde kullanılan insektisitin enfekte olmamış bir 

termit grubuna bulaşması:  

Termitler, aktif madde ile kontamine olacak kadar uzun süre test edilen yemlere 

maruz bırakılır (te süresi).  Koloniden bir grup termit çıkarılır ve sağlıklı, kontamine 

olmayan bir grupla temas ettirilir.  Her iki termit grubunun (kontamine ve 

kontamine olmamış) ölüm oranı ayrı ayrı değerlendirilir.  

Seçim testi / lezzet testi (C): gıda rekabeti koşulları altında laboratuvarda 

yetiştirilen bir grup termitin baskılanması; aynı insektisidal yem formülasyonunun 

kullanılmasıyla:  

İnsektisidal yem formülasyonunu halihazırda başka bir besin kaynağından 

yararlanan bir grup termite ekleyin.  Test, deney kaplarında gerçekleştirilir.  Amaç, 

belirli bir süre sonra ölüm oranını değerlendirmektir.  

Saha denemesi 

Saha denemelerinde, ürün gerçek kullanım durumunda test edilir ve etiket 

üzerindeki kullanım talimatına göre uygulanır.  Test yöntemi, termit aktivitesinin 

rapor edildiği bir deney sahasında yemlerin veya bariyer ürünlerinin etkililiğini 

değerlendirmelidir.  

Kovucu termit bariyerleri, beyana göre duvarlara veya topraklara yerleştirilebilir.  

Bir bariyer ürünü için ortak bir beyan, "koruma" süresidir.  Bu, normalde birkaç yıla 

göredir ve saha parsellerinde uzun dönemli toprak testleri ile gösterilmelidir.  

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C 
 Sürüm 3.0 Nisan 2018 375 

 

Yem ürünleri için, test edilen yemlerin tüketimi, yemlerin piyasaya sürülmesinden 

en az ilk 6 ay sonra kaydedilmelidir.  Deney sahasındaki termitlerin ortadan 

kaldırılması, kış dönemi hariç en fazla 18 ay sonra kaydedilmelidir (test edilen ilk 

yemin piyasaya sürülmesinden itibaren sayılır).  

Tablo 27, termitler için mevcut (Fransızca) yönergelere ve bunların nasıl 

kullanılacağına dair bir genel bakış sunmaktadır. 

Tablo 27: Termitlere ilişkin genel yönergeler 

Önleyici işlem / Fiziko-kimyasal bariyer 

 Protokol Yaşlandırma Testi 

Laboratuvar testi NF X 41-550 

ardından 

ENV 1250-2 (suyun etkisi) 

CTBA-BIO-E-016 (doğal ışığın etkisi) CTBA-

BIO-E-007 (alkalinite etkisi) 

Saha testi CTBA-BIO-E-008 hayır 

İyileştirici işlem / kimyasal bariyer 

 Protokol Yaşlandırma Testi 

Laboratuvar testi NF X 41-550 

ardından 

NF X 41-542 (suyun etkisi) 

Saha testi 

Duvar kimyasal 

bariyeri Toprak 

kimyasal bariyeri 

NF X 41-550 

ardından 

 

CTBA-BIO-E-001 (saha yaşlandırma testi) 

CTBA-BIO-E-002 (saha yaşlandırma testi) 

İyileştirici işlem / Yem sistemi 

 Protokol Yaşlandırma Testi 

Laboratuvar testi XP X 41-543-1 hayır 

Saha testi XP X 41-543-2 hayır 

Atıkların işlenmiş 

 Protokol Yaşlandırma Testi 

Laboratuvar testi FCBA-BIO-E-38 hayır 

Saha testi FCBA-BIO-E-39 hayır 
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5.6.4.5.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi  

5.6.4.5.3.1 Normlar ve kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, aşağıdaki şekilde uygulanır.  

Termitlerin kontrolü için amaçlanan bir insektisidal ürün, aşağıdaki sonuçların elde 

edilmesi halinde normalde yeterince "etkili" olarak kabul edilir (NF XPX41-551, NF 

XPX41-543-3 ve FCBA-BIO-E-041 standartlarından türetilmiştir): 

Yem olarak kullanılması amaçlanan ürünler: 

• seçimsiz test: testin bitiminden önce %100 ölüm oranı (16 hafta).  Ayrıca, 

%100 ölüm oranına çok hızlı ulaşılırsa (48 saatten az), test yemi 

reddedilmelidir;  

• transfer testi: test edilen yemle doğrudan maruz kalmayan tüm termitlerin 

%100 ölüm oranı;  

• seçim testi / lezzet testi: %95'ten fazla ölüm oranı;  

• yem alanı testi: Test süresi içinde hiçbir termit aktivitesi rapor edilmemelidir (kış 

dönemi hariç en fazla 18 ay).  En az sonraki 3 ay içinde herhangi bir termit 

aktivitesi rapor edilmemelidir.  

Termit bariyer olarak kullanılması amaçlanan ürünler  

• laboratuvar testi: Testten sonra %100 ölüm oranı (sadece öldürücü aktiviteye 

sahip bariyerler için);  

• saha testi: 

o Toprak bariyer ürünlerinde termitler toprağa 10 mm'den fazla nüfuz 

etmemelidir;  

o Duvar bariyerlerinde (yani termoplastik filmler), termitler test süresinden sonra 

filmi delmemelidir;  

o Diğer türden kovucu bariyerlerde, termitler bariyerin diğer tarafına 

erişememelidir.  Ayrıca, bariyerin diğer tarafına herhangi bir termit materyalinin 

(yani toprak) taşınması rapor edilmemelidir.  
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5.6.4.6 Tahtakuruları 

5.6.4.6.1 Giriş 

Tahtakuruları küçük, kanatsız kanla beslenen böceklerdir. Bilinen birçok türden 

yalnızca üçünün insanlarla beslendiği bilinmektedir.  AB'nin ılıman iklim 

bölgelerinde, Cimex lectularius  baskın türdür.  Tahtakurularının Avrupa'da hastalık 

taşıdığı bilinmemektedir, ancak istilalar insanlar uyurken ciltte ağrılı ve irrite edici 

ısırıklara neden olabilir.  İstila edildikten sonra işlem ve kontrol çok zordur.  

Tahtakurusu varlığının bir işareti, uyku sırasında insanların maruz kalan derisindeki 

ısırıkları (küçük kırmızı kaşıntılı yumruları) içerir.  Gözlemlenirse, şilte astarları veya 

mobilya kıvrımları gibi kapalı yerler dışkı lekesi ve tahtakurularının varlığı açısından 

incelenmelidir.  

5.6.4.6.1.1 Biyoloji 

Tahtakuruları Hemiptera türü, Cimicidae familyasına aittir.  

Tahtakuruları kendilerini duvar çatlaklarında, mobilya bağlantılarında, şiltelerin 

astarlarında, resimlerin arkasında ve mobilya dikişlerinde çok dar alanlarda saklar.  

Bu böcekler genellikle kendilerini bu alanlara hapseder ve onları sadece beslenmek 

için terk ederler.  Tahtakuruları negatif olarak fototaktiktir ve genellikle gündüz 

veya ışıklar açıkken sığınak dışında görülmezler.  

Dişi tahtakuruları yaşamları boyunca 500'e kadar yumurta bırakabilir.  Kan unlarının 

sıklığına bağlı olarak tahtakuruları bir yıldan fazla yaşayabilir.  Beslenmeden aylarca 

hayatta kalabilirler (sıcaklığa bağlı olarak: 16 °C'de hayatta kalma bir yıl olabilir).  

İlk nimf, oda sıcaklığında (yaklaşık 20 °C) 7-10 gün sonra ve daha yüksek 

sıcaklıklarda daha erken, küçük beyaz yumurtalardan çıkar.  5 nimf evresinin her 

biri, bir sonraki evreye kadar gelişimi tamamlamak için bir kan ununa ihtiyaç duyar.  

Yumurtadan yumurtaya kadar olan tüm yaşam siklusu 27 °C'de minimum 28 gün 

veya 22 °C'de yaklaşık 42 gün sürer.    

5.6.4.6.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan 

etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için tahtakuruları ile laboratuvar ve saha 
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denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal 

yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  

Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların 

bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi 

koşuluyla kendi yöntemlerini kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve 

test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik 

beyanını ele almalıdır. Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle 

imkansız olduğu ve normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün 

kullanımıyla sınırlı olmadığı saha denemeleri durumunda, ürün performansını 

etkilemesi beklenebilecek tüm faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, 

bitişik alanlardan yeniden istila riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini 

vb. içerebilir ve yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak 

bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.  

5.6.4.6.2.1 Test türleri  

Tahtakurularına karşı bir ürün normalde tahtakurusu (Cimex lectularius) veya 

tropikal tahtakurusu (Cimex hemipterus) üzerinde test edilmelidir.  

5.6.4.6.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Tahtakurularına karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar 

türleri, simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testi kullanılabilir.  Test örnekleri 

aşağıda listelenmiştir.  

Tarama çalışmaları (seçimsiz test) 

Test, ürünün temsili yüzeylere (örn. kontrplak, boyalı kontrplak, tekstil kumaşı, 

duvar kağıdı) uygulanmasını veya aktif maddenin doğal temas toksisitesini 

değerlendirmek için tahtakurulara doğrudan kütikül uygulamasını içermelidir.  

Yetişkinlerin mi yoksa nimflerin mi kullanıldığı belirtilmelidir.  Spesifik kimyasallara 

dirençli böceklere (LD50'ye karşı hassas bir alan veya laboratuvar suşu) veya böcek 

büyümesini düzenleyici etkilere karşı temel etkililiği veya etkililiği göstermek için bir 

test kullanılabilir (nimfler işlenir ve deri değişiminin inhibisyonu, deformiteler, kısır 

yetişkinler gibi sonraki etkiler kaydedilir). 
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Sonuçlar, etki şekli (semptomoloji) veya ""x" insektisit sınıfına dirençli suşlara karşı 

etkili" veya benzer etkililik beyanları ile ilgili açıklamaları desteklemelidir. 

Tarama testleri her zaman gerekli değildir.  Tarama testleri her zaman gerekli 

değildir.  

Artık etkililiğin belirlenmesi  

Tahtakuruları kontrolünde kullanılan insektisitler için iyi bir kalıntı etkililik gereklidir, 

çünkü tüm tahtakuruları doğrudan işlemek veya saklandıkları yerin tamamına 

ulaşmak imkansızdır.  

Kalan etkililiğin belirlenmesi için, formüle edilen ürün (sprey, toz, vb.), önerilen 

etiket oranında temsili yüzeylere uygulanmalıdır.  Tahtakuruları (yetişkinler), tortu 

kuruduktan sonra (işlem günü dahil, ancak tortu tamamen kuruduktan sonra ve 

beyan edilen kalıntı süresinin sonunda) birkaç zaman aralığında tortuya maruz 

bırakılmalıdır.  Maruziyet süresi, tercihen, tahtakurularının pratik koşullar altında 

(örneğin 10 dakika - 6 saat) işlenmiş bir yüzeyle makul şekilde temas halinde 

olmasının beklenebileceği süre ile benzer olmalıdır ve değerlendiriciler, verileri 

değerlendirirken bu faktörü dikkate alacaktır. İşlenmiş yüzeyler, tipik olarak 

tahtakurusu kontrolü için işlenebilecek yüzeyleri temsil eden en az iki gözenekli ve 

bir gözeneksiz substrat içermelidir (örn., etiket beyanına göre kontrplak, boyalı 

kontrplak, tekstil kumaşı, duvar kağıdı).  Ölüm oranı normalde maruziyetten 1 gün 

ila 14 gün sonra değerlendirilir.    

Böcek büyüme düzenleyicileri için, maruziyet koşulları yukarıda açıklandığı gibi 

olabilir, ancak gelişim aşamasının seçimi (nimf, yetişkin) ve maruziyet sonrası 

değerlendirme (deformiteler, deri değiştirme başarısı, kısırlık, ölüm oranı) aktif 

maddenin etki şekline uyacak şekilde uyarlanmalıdır.  Bu nedenle, değerlendirmeler 

maruziyetten birkaç hafta sonra yapılmaya devam edilebilir (doğurganlık üzerinde 

ölümcül olmayan veya öldürücü olmayan etkiler, kısırlık, örneğin kısa dönemli 

ölümler olmaksızın uzun dönemli popülasyon kontrolüne katkıda bulunabilir).  

Tahtakurusu grupları, belirtilen yaş/cinsiyet ve sayıda olmalıdır.  Testler, kopya 

başına en az 20 tahtakurusu olacak şekilde, üç kopya halinde yapılmalıdır.  5 veya 

daha fazla kopya kullanıldığında, kopya başına 10 böcek yeterlidir.   
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Kopyalar tercihen uygulanan doz, zaman noktası ve yüzey başına yapılmalıdır.  

İşlem görmemiş yüzeyler negatif kontroller olarak dahil edilmelidir.  

Çevresel koşullar, testin kendisi için ve işlenmiş substratların depolanması sırasında 

(sıcaklık, nem, fotoperiyot) belirtilmelidir.  Sıcaklığın 19-29 °C aralığında düşmesi 

beklenir. Güney Avrupa ülkelerinde kullanım için daha yüksek sıcaklıklar (40 °C'ye 

kadar) gerekli olabilir.  

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil 

edilmelidir. Kontrol denemesi yeterli büyüklükte (yani tekrar sayısı ve bireyler) 

olmalı, yeterli istatistiksel güç ve kontrol ölüm oranına dair adil bir izlenim 

sağlamalıdır.  

Simüle edilmiş kullanım  

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  

Böceklerin biyosidal ürün ile temas halinde olup olmama seçeneği olmalıdır.  

Tahtakurularının normal davranışı nedeniyle, tahtakurusu kontrolü için ürünlerin 

değerlendirilmesi için simüle edilmiş kullanım testleri tasarlamak çok zor 

görünmektedir.  Tahtakuruları gündüzleri ve kendilerini çeken bir konukçu olmadan 

sığınaklarından çıkmazlar.  

Saha denemeleri  

Saha denemelerinde ürün, gerçek kullanım koşullarında, örneğin istila edilmiş bir 

evde veya otelde test edilir ve etiket üzerindeki kullanım talimatına göre uygulanır.  

Tahtakurusu istilalarında profesyonel kontrol operasyonlarının amacının 

popülasyonun yok edilmesi olması gerektiği dikkate alınmalıdır.  Kalan 

popülasyonun çok küçük olması bile kabul edilemez.  Tahtakuruları ile mücadele 

operasyonlarının genellikle farklı önlemleri  

bir araya getirmesi gerekir.  Araştırmanın belgeleri, kullanılan ürünler veya diğer 

önlemlerle ilgili tüm bilgileri vermelidir.  

5.6.4.6.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Her beyan için uygun etkililik testleri gereklidir.  

Tüketiciler için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 
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gösteren bir laboratuvar testi. 

Profesyoneller için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 beyan ve/veya uyarınca ölüm oranı ve yere sermeyi gösteren bir simüle edilmiş 

kullanım testi;  

 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi;  

 Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden 

feragat edilebilir.  

5.6.4.6.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.6.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, aşağıdaki şekilde uygulanır.  

Tahtakuruların kontrolüne yönelik bir insektisidal ürün, aşağıdaki sonuçlar elde 

edilirse yeterince "etkili" kabul edilir: 

Tüketiciler için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

• laboratuvar testlerinde (ve simüle edilmiş kullanım testlerinde) gerekli sonuçlar: 

o Ürünle temastan birkaç dakika sonra (veya beyana göre), uygulamadan hemen 

sonra ve kalıntı süresinin sonunda ≥%90 yere serme; 

o etiket beyanına göre ölüm oranı, tercihen 1 saat içinde ≥%90. Profesyoneller 

için genel yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

• laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o doğrudan uygulama: tahtakurularına püskürtülmesinden sonraki 24 saat içinde 

%100 ölüm oranı; 

o kalıntı testi: tahtakurularını test alanına yerleştirdikten sonraki 24 saat içinde, 

spreyden hemen sonra ve kalan sürenin sonunda ≥%95 ölüm oranı. 

• saha testinde gerekli sonuçlar: 

o 6-10 haftalık bir dönemden sonra, popülasyon azalması, işlenmemiş alanlara 

veya işlem öncesi seviyelere göre %90'ı aşar. 

Tahtakuru kontrolünde genellikle işlem tekrarları gereklidir. Bir işlem sonunda 
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%100 etkililik sağlanmalıdır. 

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

Etiket uygulama oranındaki saha denemelerinden elde edilen veriler tercihen 

deneyimli bir değerlendirici tarafından değerlendirilmelidir, çünkü performans aynı 

binada daireden daireye bile önemli ölçüde değişebilir.  Deneme sayısı, deneme 

alanlarının karmaşıklığı, etkili kontrole, işlem geçmişine vb. katkıda bulunabilecek 

ek önlemlerin kullanılması (veya kullanılmaması), elde edilen kontrol düzeyi 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.  Veriler, benzer koşullar altında işlem 

öncesi popülasyon değerlendirmelerine ve/veya referans ürünlerin performansına 

ve/veya benzer koşullar altında işlem görmemiş alanlardaki tahtakurusu 

popülasyonlarının değerlendirmelerine göre, beyan edilen kalıntı süresi boyunca 

uygun etkililik seviyelerinin kanıtını sağlamalıdır.  Ortalama popülasyon azalmasının, 

işlenmemiş alanlara veya ön işlem düzeylerine göre %90'ı aştığı durumlarda, ürün 

etkili kabul edilir, ancak değerlendirici,  

verilerin beyan edilen performans düzeyini destekleyip desteklemediğine karar 

vermeden önce her bir veri setini kendi esaslarına göre görüntüleme ve tüm 

faktörleri değerlendirme yetkisine sahiptir. 

5.6.4.7 Keneler 

5.6.4.7.1 Giriş 

Keneler, Arachnida Sınıfında akarlar ve örümceklerle birlikte sınıflandırılan küçük 

eklembacaklılardır.  Tüm keneler kanla beslenirler. Bazı kene türlerinin bakteriler, 

virüsler, parazitler ve mantarlar dahil olmak üzere birçok farklı patojenik 

mikroorganizmayı taşıdığı ve bulaştırdığı bilinmektedir.  Avrupa'da kene bulaşması 

ile ilişkili hastalıklar, tümü Ixodes ricinus ile bulaşan Lyme hastalığı, kene kaynaklı 

ensefalit ve insan anaplazmozunu içerir.  Hyalomma marginatum  kenesi, Doğu ve 

Batı Afrika'da yaygın bir viral hastalık olan Kırım Kongo kanamalı ateşini 

bulaştırabilir.  Akdeniz lekeli humması kahverengi köpek kenesi (Rhipicephalus 

sanguineus) tarafından bulaşır. Kenelerin hayvan sağlığında da önemli bir rolü 

vardır.  Hayvanlarda kansızlığa, süt üretiminin azalmasına ve vücut ağırlığı artışına 

neden olabilirler.  
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5.6.4.7.1.1 Biyoloji 

Keneler morfolojik olarak iki ana vücut parçasına (böcekler üç tanesine sahiptir) ve 

nimfler ve yetişkinler (böcekler için altı bacak) olarak sekiz bacağa sahip 

böceklerden farklıdır.  Keneler yaşam sikluslarını tamamlamak için dört aşamadan 

geçer: yumurta, larva, nimf ve yetişkin.  Beslenme hem olgunlaşmamış hem de 

erişkin dönemlerde gerçekleşecektir.  Çiftleştikten sonra dişi sert keneler bir kez 

daha beslenecek ve ardından yüzlerce hatta binlerce yumurta yumurtlayacaktır.  

Keneler, konakçı tercihlerine göre ayırt edilebilir:  

 bir konakçı: gelişme aşamaları ve yetişkinler tek bir konakçıda beslenir (örn. 

Boophilus); 

 iki konakçı: larva ve nimfler aynı konakta beslenirler, yetişkinler başka bir 

konakta beslenirler (örn. Rhipicephalus); 

 üç konakçı: larvalar, nimfler ve yetişkinler üç farklı konakta beslenir (e.g. 

Ixodes, Haemophysalis, Dermacentor).. (örn. Ixodes, Haemophysalis, 

Dermacentor).  

Keneler iki ana familyaya ayrılabilir: yumuşak keneler (Argasidae) ve sert keneler 

(Ixodidae).  Sert keneler, koyun kenesi (Ixodes ricinus), kahverengi köpek kenesi 

(R. sanguineus) ve Dermacentor sp . gibi yaygın olarak bilinen birçok türden oluşur.  

H. marginatum  aynı zamanda bir sert kenedir.  Sert keneler, konakçı-kene 

ilişkisine göre değişir.  Türlerin bir konakçısı, iki farklı konakçısı veya üç farklı 

konakçısı olabilir.  Çiftleştikten sonra dişi sert keneler bir kez daha beslenecek ve 

ardından yüzlerce hatta binlerce yumurta yumurtlayacaktır.  

Yumuşak keneler, sert keneler ile benzer vücut kısımlarına sahiptir.  Temel 

farklılıklar, yumuşak kenelerin sert kenelerde bulunan sklerotize dış kütikülden 

yoksun olması ve yumuşak kenelerin ağız kısımlarının vücudun sonunun altında yer 

almasıdır (sert kene ağız kısımları korunan başlığın önünden dışarı çıkar).  Örneğin 

kuş keneleri, Argas reflexus ve A. persicus, örneğin kümes hayvanı çiftliklerinde 

zararlı olabilen yumuşak kenelerdir.  

Sert keneler konakçılarına sabitlenmelidir ve öğün beş gün sürebilir, yumuşak 

keneler sabitlenmez ve öğün 20 ila 50 dakika içinde biter.  
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Olası bir konakçı ararken, keneler genellikle bir konakçı geçene kadar sabit kalır.  

Bağlandıktan sonra, beslenecek bir yer bulmak için sürünürler.  Genellikle keneler, 

pantolon veya çorap astarları veya sıcak ve nemli diğer dar yerler boyunca insan 

cildine yapışır.  Türlere göre beslenme saatler ila günler sürebilir.  

Kuş keneleri, Argas persicus ve A. reflexus, sıcak iklimlerde dünya çapında dağılıma 

sahiptir.  A. persicus, küçük kümes hayvanı çiftliklerinde görülür ve tavuk ve diğer 

evcil kümes hayvanları üzerinde kanla beslenir.  A. reflexus, güvercin çiftliklerinde 

ve şehirdeki güvercinlerde ve kasabalarda bunların çevresinde görülür.  Güvercin 

yuvalarından çatı katlarına ve tavan arası odalarına geçebilir ve uyuyan insanlarda 

kan ile beslenebilirler.  A. reflexus, şehir güvercinlerini parazite eden bir şehir 

haşeresidir ve çok çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.  

Argas spp. gündüz tavuk kümesleri, yuvalar, ahşap materyaller vb. çatlak ve 

yarıklarına saklanıp, geceleri kanla beslenmek için dışarı çıkar.  Hem erkek hem de 

dişiler kan emer.  İki yıl aç kalsalar bile hayatta kalabilirler, bu yüzden bu akarlara 

karşı korunmak çok zordur.    

5.6.4.7.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan 

etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için laboratuvar ve bazı beyanlarda keneler ile 

saha denemelerine ihtiyaç vardır.  Çalışmalar normalde, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere  göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal 

yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Yönerge 

mevcut değilse başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 

raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini 

kullanabilir.  Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam 

olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir akarisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 
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edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

5.6.4.7.2.1 Test türleri  

Kenelere karşı bir ürün normalde koyun kenesi Ixodes ricinus üzerinde test 

edilmelidir.  Köpek veya kuş kenelerinin kontrolü veya kovulduğu beyan edildiğinde, 

bu kenelerle de testler yapılmalıdır (Rhipicephalus sanguineus, A. reflexus).  Tropik 

bölgelerde etkililik beyan edildiğinde veya H. marginatum'a karşı etkililik olduğunda, 

bu kene de test edilmelidir.  H. marginatum  kuvvetli olduğu için I. ricinus 'tan farklı 

davranır ve beslenmek için aktif olarak konakçı arar ve yerde hızla hareket eder.  

Ürün kanatlı çiftliklerinde kullanılmak üzere tasarlandığında, A. persicus'a karşı 

testler yapılmalıdır.  

5.6.4.7.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Biyosidal ürünlerin kenelere karşı değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri ve 

simüle edilmiş kullanım testleri kullanılabilir.  Test örnekleri aşağıda listelenmiştir.  

Yere serme ve öldürme etkisini değerlendirmek için laboratuvar testi 

(seçimsiz test)  

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan 

etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için laboratuvar ve bazı beyanlarda keneler ile 

saha denemelerine ihtiyaç vardır.  Çalışmalar normalde, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere  göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal 

yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Yönerge 

mevcut değilse başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 

raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini 

kullanabilir.  Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam 

olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır.  

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir akarisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 
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riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Kovucular için laboratuvar testi  

Aday kovucular, insan ön kollarına bilekten dirseğe kadar uygulanır.  Negatif kontrol 

olarak, işlenmemiş kol, tercihen test kişisinin diğer kolu test edilecektir.  Bileğin 3 

cm yukarısına bir çizgi çekilir.  Hastalıksız keneler, test başına 5 kene olmak üzere 

bir forseps ile elin arkasına yerleştirilir.  Her maruziyet için taze, aç keneler 

gereklidir.  Kol, işlenmiş yüzeye doğru yukarı doğru hareketi desteklemek için ters 

çevrilir (keneler negatif olarak jeotropiktir).  İlk maruziyet, işlemden bir saat 

sonradır ve dört saat boyunca saatte bir devam eder.   Her maruziyet 5 dakikadır.  

Kovma için çeşitli kriterler kullanılabilir.  Ya bileğin 3 cm yukarısındaki çizgiyi 

geçerse bir kene kovulmamış olarak kabul edilir ya da bir kene koldan düştüğünde 

kovulmuş sayılır.  İşlenmemiş bir kol üzerinde, tercihen aynı test kişisinin diğer 

kolunda bir negatif kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir.  

Kovma yüzdesi, bir kontrol kolunun aksine, çizgiyi geçen veya işlenmiş bir koldan 

aşağı düşen kenelerin sayısının kaydedilmesiyle hesaplanır.  

Normalde, kenelere karşı kovuculuk/çekicilik insan bireyler arasında önemli ölçüde 

değiştiğinden, kovucu başına en az 10 kişi test edilir.  

Kenelere karşı kovuculuğu test etmek için insanlar yerine hayvanlar kullanmak 

alternatif bir yöntem olabilir. I. ricinus, R. sanguineus ve H. marginatum hem 

insanları hem de hayvanları ısırır.  

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Hastalık bulaşmasını önlemek için cilde yapışmadan önce keneler yere serilmeli, 

öldürülmeli veya kovulmalıdır.  Kovucular için 5.6.4.7.2.2'de açıklanan test "en kötü 

durum" testidir, bu nedenle kovucularla saha denemesi yapmaya gerek yoktur.  

Keneleri yere seren ve öldüren ürünler için, ürünün kullanım talimatlarına göre 

uygulandığı ve daha sonra bir kişi veya bir kol veya ayak veya hayvanın varlığında 

test edildiği bir kullanım simülasyonu gerçekleştirilmelidir.  Bazı ürünler için bu, 

5.6.4.7.2.2'de açıklandığı gibi benzer bir test düzeneği olabilir.  Daha sonra, 

kenelerin deriye yapışmadan ve beslenmeye başlamadan önce yere serildiği veya 
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öldürüldüğü tespit edilmelidir.    Bu, bir kontrol testiyle karşılaştırılır.  

5.6.4.7.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

 Kovucu: kovucular için laboratuvar testi; 

 Yere serme veya öldürme etkisine sahip insektisit: laboratuvar ve simüle edilmiş 

kullanım testleri.  Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım 

testlerinden feragat edilebilir.  

5.6.4.7.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.7.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, keneler için şu şekilde uygulanır.  

Aşağıdaki sonuçlar elde edilebilirse, kenelere karşı bir insektisit normalde yeterince 

"etkili" kabul edilir:  

• Kovucu: 

o Beyan edilen etkililik süresi boyunca ≥ %90 kovma; 

• Yere serme etkisi olan ürün: 

o Keneler beslenmeye başlamadan önce %100 yere serme;  

o ≥%80'i 24 saat içinde ölür;  

• Öldürme etkisi olan ürün: 

o Keneler beslenmeye başlamadan önce ≥%95'i ölür.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.8 Akarlar 

5.6.4.8.1 Giriş 

Akarlar, kenelerle birlikte Acarina (Acari olarak da bilinir) alt sınıfına ve Arachnida 

sınıfına aittir.  Akarlar, tüm omurgasız gruplarının en çeşitli ve başarılıları 

arasındadır.   İnanılmaz bir habitat dizisini istismar ettiler ve küçük boyutları 

nedeniyle (çoğu mikroskobik) çoğu fark edilmedi.  Belki de en iyi bilinen akar, astım 

ve alerjik semptomlara neden olabilen ev tozu akarıdır (Pyroglyphidae familyası).  

Akarlar ayrıca, rickettsiae ve bartonellae'yi bulaştıran mikroorganizmaların 

vektörleri olarak önemlidir.  Un akarları (Acarus siro) ve küf veya saklama akarları 

(Tyrophagus putrescentiae, T. longior) depolanmış ürünlerdeki önemli zararlılardır.  
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Kırmızı akar, Dermanyssus gallinae gibi akarlar, kuş kafeslerinde ve kümes hayvanı 

çiftliklerinde bir haşere olabilir.  Kırmızı akar, insanlar da dahil olmak üzere bazı 

memeli türleriyle de beslenebilir, ancak üremek için bir kuş konakçıya ihtiyaç duyar. 

Akarların kontrolünün bir kısmı, depolanmış mallarla ilgili 5.6.4.11 kısmında ele 

alınmıştır.  Genellikle akarlar bir etikette ikincil haşere olarak belirtilirken, böcekler 

ana haşereler.  

5.6.4.8.1.1 Biyoloji 

Ev tozu akarı insan yerleşiminde yaygındır.  Ev tozu akarları, özellikle yatak odaları 

ve mutfaklar olmak üzere evlerin sağladığı iç ortamda gelişir.  Toz akarları, yaklaşık 

188 hayvan/g toz ile şiltelerde, halılarda, mobilyalarda ve yatak takımlarında 

hayatta kalmaktadır.  Toz akarları, dökülen insan derisi pulları gibi organik artıklarla 

beslenir ve konutların istikrarlı ortamında gelişir.  Avrupa ev tozu akarı 

(Dermatophagoides pteronyssinus) ve Amerikan ev tozu akarı (Dermatophagoides 

farinae) iki farklı türdür, ancak zorunlu olarak Avrupa veya Kuzey Amerika ile sınırlı 

değildir; üçüncü bir tür Euroglyphus maynei de yaygın olarak bulunur.   

Bir erkek ev tozu akarı için ortalama yaşam siklusu 10 ila 19 gündür.  Çiftleşmiş bir 

dişi ev tozu akarı 70 gün yaşayabilir ve hayatının son 5 haftasında 60 ila 100 

yumurta bırakabilir.  

Un akarı A. siro, gıda maddelerinde en yaygın akar türüdür.  Erkekler  

0.33 mm ila 0.43 mm uzunluğunda ve dişi 0.36 mm ila 0.66 mm uzunluğundadır.  

Un akarları, alerjenlerle tahıl ve unu kirletir ve patojen mikroorganizmaları transfer 

ederler.  Yiyecekler hastalıklı bir tatlı koku ve tatsız bir tat kazanır.  İstila edilmiş 

gıda maddeleri ile beslendiklerinde hayvanlar, yem alımında azalma, ishal, ince 

bağırsakta iltihaplanma ve bozulmuş büyüme gösterir.    

Kırmızı akar, Dermanyssus gallinae, kümes hayvanlarının ve kuşların 

ektoparazitidir.  Yumurtlayan tavukların, tavukların ve diğer kümes hayvanlarının 

evlerinde bulunabilirler.  Akarlar kanla beslenirler ve geceleri istirahat eden kuşlara 

saldırırlar.  En uygun sıcaklık 27-28 °C'dir. Beslendikten sonra gün ışığından uzak 

çatlak ve yarıklarda saklanırlar, burada çiftleşirler ve ömürleri boyunca yaklaşık 30-

35 yumurta bırakırlar.  Maksimum ömürleri açlıktan ölmeden 8 hafta ve açlıktan 

ölme durumunda 6-10 aydır.  Bu akarlar ektoparazit olmalarına rağmen, ana 
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kontrol yöntemi kanatlı çiftliklerinde duvarların, kuş kafeslerinin, yuvaların ve gizli 

yerlerin biyosidal ürünlerle işlenmesidir.  

5.6.4.8.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Laboratuvar veya saha denemelerinin çalışma 

sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için akarlarla laboratuvar ve/veya saha 

denemelerine ihtiyaç vardır.  Çalışmalar normalde, mevcut olduğu yerlerde yerleşik 

yönergelere  göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler 

olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut yönerge yoksa 

veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların bilimsel olarak güvenilir 

olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi 

yöntemlerini kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık 

ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele 

almalıdır. Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız 

olduğu ve normal kontrol yöntemlerinin tek bir akarisidal ürünün kullanımıyla sınırlı 

olmadığı saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi 

beklenebilecek tüm faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik 

alanlardan yeniden istila riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. 

içerebilir ve yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak 

bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.  

5.6.4.8.2.1 Test türleri  

Hangi test türünün kullanılması gerektiği, amaçlanan kullanım alanına ve etiket 

beyanına bağlıdır.  Evlerde Avrupa ev tozu akarları, D. pteronyssinus, en 

önemlisidir.  Depo odalarında un akarı veya saklama akarları, vb. örneğin T. 

putrescentiae, A. siro. Kanatlı hayvan çiftliklerinde kullanım için D. gallinae  test 

edilmelidir.  Beyanda belirli akar türlerinden bahsedildiğinde, bunlar test edilmelidir.  

5.6.4.8.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Biyosidal ürünlerin akarlara karşı değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri ve 

simüle edilmiş kullanım testleri kullanılabilir.  Örnekler aşağıda verilmiştir.  
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Yere serme ve öldürme etkisini değerlendirmek için laboratuvar testi 

(seçimsiz test)  

Ürün, aktif maddenin doğal temas toksisitesini veya yere serme etkisini 

değerlendirmek için temsili yüzeylere veya akarların bulunduğu bir kapta doğrudan 

kütikül uygulaması yoluyla uygulanır.   Örneğin bir filtre kağıdına püskürtünüz ve 

filtre kağıdını alüminyum bir kaba koyunuz.  Yetişkinlerin (erkek veya dişi) veya 

nimflerin kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz.  Normalde testler, normal olarak 

kopya başına 20 ila 30 akar olmak üzere 3 veya daha fazla kopya ile gerçekleştirilir.  

Testler 25 °C ve %70-75 bağıl nemde yapılır.  Tüm laboratuvar çalışmalarında, 

negatif kontrol olarak aynı popülasyondaki akarlarla biyosidal ürün içermeyen bir 

işlem yapılmalıdır.  Ölü akarların sayısı, işlemden 24 saat sonra sayılır. 

Artık etki  

Artık etkililiğin belirlenmesi için, formüle edilen ürün, önerilen etiket oranı dahil 

olmak üzere, belirli bir doz oranında veya oranlarında temsili yüzeylere 

uygulanmalıdır.  Akarlar, tortu kuruduktan sonra (işlem günü dahil, ancak tortu 

tamamen kuruduktan sonra ve beyan edilen kalıntı süresinin sonunda) birkaç 

zaman aralıklarında tortuya maruz bırakılmalıdır.   

Maruziyet süresi, tercihen, akarların pratik koşullar altında işlenmiş bir yüzeyle 

makul şekilde temas halinde olmasının beklenebileceği süre ile benzer olmalıdır ve 

değerlendiriciler, verileri değerlendirirken bu faktörü dikkate alacaktır. 

İşlenmiş yüzeyler, tipik olarak akar kontrolü için işlenebilecek yüzeyleri temsil eden 

en az iki gözenekli ve bir gözeneksiz substrat içermelidir (örn., etiket beyanına göre 

kontrplak, boyalı kontrplak, tekstil kumaşı, duvar kağıdı).  Ölüm oranı normalde 

maruziyetten 1 gün ila 14 gün sonra değerlendirilir.    

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  Akarları 

yere seren ve öldüren ürünler için, ürünün kullanım talimatlarına göre uygulandığı 

simüle edilmiş kullanım testleri yapılmalıdır.  Genel yüzey işlemine yönelik ürünler 

test edildiğinde, akarların biyosidal ürün ile temas halinde olup olmama seçeneğine 

sahip olması gerekir. Sonuçlar biyosidal ürün içermeyen bir kontrol testiyle 

karşılaştırılmalıdır.  
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5.6.4.8.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Spesifik akarlar: istemde spesifik akar türlerinden bahsedildiğinde (örneğin toz 

akarı, kırmızı akar) hem laboratuvar hem de simüle edilmiş kullanım testleri hedef 

türlerle gereklidir.  

İkincil haşere olarak akarlar: Etikette akarlar yalnızca ikincil bir haşere olarak 

belirtildiğinde, yalnızca bir akar türü ile laboratuvar testleri gereklidir.  

Akarisitler: Akarlar, hem laboratuvarda hem de simüle edilmiş kullanım testlerini 

kontrol etmek için ana haşere olduğunda, birden fazla akar türü için gereklidir.  

Alan ve yapısal işlemler: Bu ürünler için gereksinimler, depolanmış mallarla ilgili 

5.6.4.11 kısmında ele alınmıştır.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.8.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.8.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir (BPD).  

Bu, akarlar için şu şekilde uygulanır.  

Akarlara karşı bir biyosidal ürün normalde, aşağıdaki sonuçlar elde edilebilirse 

yeterince "etkili" kabul edilir:  

• laboratuvar testleri: 24 saat içinde ≥%90 ölüm; 

• simüle edilmiş kullanım testleri: 1 haftada ≥%90 ölüm oranı; 

• alan ve yapısal işlemler için saha denemeleri: bu ürünler için gereksinimler, 

depolanmış mallarla ilgili 5.6.4.11 kısmında ele alınmıştır. 

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.9 Pireler 

5.6.4.9.1 Giriş 

Bu bölüm, kedi ve köpek pirelerine karşı işlem için kullanılan ürünlerin etkililiğinin 

değerlendirilmesini kapsar.  Bu ürünlerin uygulaması iç mekanlarda yüzeylerde 

yapılmaktadır.  

Bu biyosidal ürünler yetişkin öldürücü ve ovisidal/larvisidal ürünler olarak iki gruba 
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ayrılır.  Yetişkin öldürücü ürünler, yetişkin büyüme aşamasında pirelere karşı, 

ovisidal/larvisidal ürünler ise yumurta ve larva aşamalarında pirelere karşı 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Bu ayrım, ürünün çok farklı etki şekillerine 

dayanmaktadır ve bu da değerlendirme için farklı kriterlerle sonuçlanmaktadır.  

Doğrudan köpek ve kedilere uygulanan ve tıbbi beyanı bulunan pireye karşı 

ürünlerin Veteriner Tıbbi Ürünler mevzuatı kapsamında olduğu vurgulanmalıdır.  

Okuyucu, ECB web sitesinde (www.ecb.jrc.it/biocides) bulunan sınır dosyalarına 

başvurabilir.  

5.6.4.9.1.1 Biyoloji 

2000'den fazla pire türünden (Siphonaptera), kedi piresi (Ctenocephalides felis) ve 

köpek piresi (C. canis), AB'de en yaygın ev içi haşerelerdir. Pireler tam bir 

başkalaşım geçirir (yumurta, larva, pupa, yetişkin) ve yaşam siklusu yetişkin bir dişi 

uygun bir konakçı bulduğunda başlar.  Bulunduktan sonra dişi pire hayatının geri 

kalanında bu konakçıda kalacaktır.  

Dişiler her kanla beslendikten sonra birkaç yumurta üretirler ve ömürleri boyunca 

birkaç yüz yumurta üretebilirler.  Yumurtalar bir kez yumurtlandıktan sonra hayvan 

konakçıdan düşer ve konakçı hayvanın zamanını geçirdiği alanlarda gelişir.  

Yumurtalar, halı liflerinin derinliği, zemindeki çatlaklar veya mobilya ve 

mobilyalardaki çatlaklar gibi en alçak bölgelerde birikme eğilimindedir. 

Larvalar hayatta kalabilmek için yüksek proteinli yiyeceklere ihtiyaç duyar.  Bu 

protein, yetişkin pirelerin kuru dışkısıyla beslenmekten gelir.  Yetişkin pire, 

konakçıdan beslenmek için gerekenden daha fazla kan alır ve kalan kanı neredeyse 

saf biçimde dışarı atar.  Kuruduktan sonra dışkı larvaların beslenebileceği konakçı 

hayvandan düşer.  Larvalar bir koza oluşturur ve pupa durumuna girer.  

Yetişkin bir pire, bir hayvan konakçının yakında olduğunu gösteren dış işaretlerden 

uyarıldıktan sonra pupadan çıkar.  Bir kez ortaya çıktığında, bir pire genellikle bir 

hafta içinde bir konakçı (görsel ve termal işaretler kullanılarak yerleştirilir) 

bulmalıdır veya kuruma nedeniyle ölüm riski taşır.  Yumurtadan yetişkine tam 

gelişim iki hafta kadar kısa bir sürede gerçekleşir, ancak bu, çevresel koşullara bağlı 

olarak çok daha uzun sürebilir.  

 

http://www.ecb.jrc.it/biocides)
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5.6.4.9.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Laboratuvar, simüle edilmiş kullanım testleri ve 

saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün 

etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için pire ile laboratuvar ve saha denemelerine 

ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere 

göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut 

yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler 

uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 

raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini 

kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam 

olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

5.6.4.9.2.1 Test türleri  

Pireye karşı bir ürün normalde kedi piresi (Ctenocephalides felis) veya köpek piresi 

(C. canis) üzerinde test edilmelidir.  

5.6.4.9.2.2 Genel yüzey işlemleri olarak kullanılması amaçlanan ürünler 

için yapılan beyanlar için 

Pirelere karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri, 

simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testleri kullanılabilir. 

Yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan insektisit ürünlerinin etkililiği dikkate 

alındığında mevcut olabilecek veri türlerinin örnekleri aşağıda verilmektedir. 

Laboratuvar çalışmaları 

Ürün temsili yüzeylere (örneğin halı diskleri) uygulanır. Pirenin hayatta kalması ile 
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ilgili olduğu için lif uzunluğu ve yoğunluğu ile ilgili bilgiler sağlanmalıdır. Uzun lifler 

pirelerin saklanmasını sağlar ve böylelikle pirelerin uygulanan insektisitten paylarını 

almasını engeller. Pireler, aktif maddenin doğal temas toksisitesini veya yere serme 

etkisini değerlendirmek için, ürünün uygulanmasından önce (doğrudan temas) veya 

sonra (artık performans) yüzeye aktarılır. 

Alternatif olarak, ovisidal veya larvisidal ürünler, amaçlanan kullanım 

konsantrasyonu dahil olmak üzere çeşitli konsantrasyonlarda pire yumurtaları veya 

larvaları ve aktif maddeyi içeren pire yetiştirme ortamında test edilebilir.  Tercihen, 

testler işlem başına beş kopya halinde yapılmalıdır. 

Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Simüle edilmiş kullanım çalışmaları 

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  Test, 

etiket beyanına göre yapılmalıdır.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.9.2.3 Alan spreyi uygulamaları olarak kullanılması amaçlanan 

ürünler için yapılan beyanlar için  

Pirelere karşı bazı insektisitler sis makinelerinde kullanılabilir.  Bu insektisitlerin 

değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri, simüle edilmiş kullanım testleri ve 

saha testleri kullanılabilir.  

Etkililik testi tasarımı, mevcut işlem yöntemi için tanımlanmalıdır.  

5.6.4.9.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.9.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Bu 

normalde pireler için aşağıdaki şekilde uygulanır.  

Laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım için:  

Pirelere karşı yetişkin öldürücü bir ürün, aşağıdaki durumlarda yeterince "etkili" 

kabul edilir:  
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 24 saat içinde yetişkin pirelerin %100 yere serilmesi gerçekleşmelidir (bu norm 

yalnızca test pirelerine doğrudan püskürtülürse veya hemen işlenmiş bir halıya 

yerleştirilirse geçerlidir) ve;  

 48 saat içinde yetişkin pirelerde ≥%90 ölüm meydana gelmelidir.  

Pirelere karşı bir ovisidal/larvisidal ürün, aşağıdaki durumlarda yeterince "etkili" 

kabul edilir:  

 Ürünün beyan edilen ovisidal/larvisidal etki süresi sırasında, üretilen 

yumurtaların/larvaların yetişkin pirelere dönüşmesinde ≥80% inhibisyon meydana 

gelmelidir.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.10 Altlık böcekleri 

5.6.4.10.1 Giriş 

Kümes hayvanlarının dışkılarında ve altlıklarında yaşayan birkaç "altlık böceği" türü 

vardır. Altlık böcekleri, Tenebrionidae familyası Coleoptera türüne aittir. En 

önemlileri, daha küçük un kurdu (diğer isimler: ekin kurdu), Alphitobius diaperinus 

ve dermestid cinsi Dermestes içerisindeki iki tür olan post böceği (D. maculatus) ve 

ambar böceğidir (D. lardarius).  Zaman zaman kümes hayvanlarının barınmasına 

zarar veren diğer böcek türleri, Dermestes ater, Tenebrio mollitor, Alphitobius 

laevigatus, ve Trox spp.'dir.  

Altlık böcekleri, çeşitli kanatlı patojenleri ve parazitlerinin bir vektörü ve yetkin bir 

rezervuarı olarak özellikle önemlidir.  Bakteri (Salmonella, Escherichia coli) ve 

protozoa (koksidiyoza neden olabilen birkaç Eimeria türü) ve farklı virüslerin 

bulaşması çiftlik hayvanlarında sorunlara neden olabilir.  Bu haşere, kümes 

hayvanlarının barınmasına da zarar verebilir ve larvalar ve yetişkinlerle yakın temas 

halindeki insanlar için bir sağlık riski oluşturduğundan şüphelenilmektedir.  

Yetişkinler, böcekler tarafından istila edilmiş gübrenin yayıldığı tarlaların yakınındaki 

konutların ürettiği yapay ışıklara doğru topluca hareket ettiklerinde sıkıntıya 

dönüşebilir.  

Genellikle bu böcekler bir etikette ikincil bir haşere olarak belirtilirken, diğer 

böcekler ana haşerelerdir (kümeslerdeki sineklerin, hamamböceklerinin ve altlık 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 397 

 

böceklerinin kontrolü).  Ancak özellikle etikette bahsedildiklerinde test 

edilmelidirler.  

5.6.4.10.1.1 Biyoloji 

Daha küçük un kurdu yetişkinleri, yumurtalarını kümeslerdeki çatlaklara ve 

yarıklara, gübre veya altlıklara ve tahıl kabuklarına bırakırlar.  Larvalar ısıya ve 

besin kalitesine bağlı olarak 40-100 gün içinde yumurtadan çıkarak yetişkin 

evresine ulaşır.  Larvalar dökülen yem, gübre ve daha az oranda ölü kuşlar ve 

çatlamış yumurtalar tüketir.  Etlik piliç ve hindi kümeslerindeki böcek 

popülasyonları, genellikle böceklere barınak sağlayan ve dökülen kuş yemi ile 

beslenme fırsatı sağlayan yemlik hatları etrafında yoğunlaşır.  Olgun larvalar izole 

edilmiş pupa yerleri bulmak için kalabalık olduklarında dağılırlar ve bu davranış 

onların yıkıcı faaliyetlerinin çoğundan sorumludur.  Kalabalık larvalar altlığı ve tüneli 

pupa hücrelerini oluşturdukları ısı yalıtım materyallerine gitmek üzere terk eder.  

Hem larva hem de yetişkin aşamaları omnivordur. Küçük un kurdu gececidir ve hem 

larvaların hem de yetişkinlerin en büyük aktivitesi karanlıktan kısa bir süre sonra 

meydana gelir.  

Daha küçük un kurdu popülasyonları, özellikle derin altlık etlik piliç ve hindi 

kümeslerinde ve yüksek katlı kafesli katman operasyonlarında genellikle yüksek 

yoğunluklara ulaşır.  Bir broyler kümesinin altlığının böcek aktivitesinden çıkması 

veya yüksek katlı bir kümeste gübre yüzeyinin %70'inin yetişkin böceklerle 

kaplanması olağandışı değildir.    

5.6.4.10.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Laboratuvar, simüle edilmiş kullanım testleri ve 

saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün 

etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için altlık böcekleri ile laboratuvar ve simüle 

edilmiş saha denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu 

yerlerde yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal 

yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut 

yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların bilimsel 

olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla 
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kendi yöntemlerini kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test 

koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik 

beyanını ele almalıdır. Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle 

imkansız olduğu ve normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün 

kullanımıyla sınırlı olmadığı saha denemeleri durumunda, ürün performansını 

etkilemesi beklenebilecek tüm faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, 

bitişik alanlardan yeniden istila riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini 

vb. içerebilir ve yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak 

bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.  

5.6.4.10.2.1 Test türleri  

Çöp böceklerine karşı bir ürün normalde daha küçük un kurdu olan A. Diapernus 

üzerinde test edilmelidir.  

5.6.4.10.2.2 Genel yüzey işlemleri olarak kullanılması amaçlanan ürünler 

için yapılan beyanlar için 

Yüzey işlemi olarak kullanılması amaçlanan insektisit ürünlerinin etkililiği dikkate 

alındığında mevcut olabilecek veri türlerinin örnekleri aşağıda verilmektedir. 

Laboratuvar çalışmaları 

Ürün, aktif maddenin doğal temas toksisitesini veya yere serme etkisini 

değerlendirmek için, böceklerin yüzeye aktarılmasından önce (kalıcılık testi) veya 

sonra (doğrudan temas) sonra temsili yüzeylere uygulanır.  

Tercihen, test işlem başına beş kopya halinde yapılmalıdır. 

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil 

edilmelidir. 

Simüle edilmiş kullanım çalışmaları 

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  Test, 

etiket beyanına göre yapılmalıdır.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  
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5.6.4.10.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.10.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Bu 

normalde altlık böcekleri için aşağıdaki şekilde uygulanır.  

Altlık böceklerine karşı bir ürünün şu durumlarda yeterince "etkili" olduğu kabul 

edilir: Laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım için:  

 yetişkin öldürücü: ≥%95 ölüm oranı; 

 larvasit: ≥%95 ölüm oranı; 

 böcek büyümesini düzenleyici: ≥%90 ölüm oranı. 

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.11 Tekstil ürünlerine saldıran Böcekler (kürk ve kumaşa yapışan 

böcekler dahil)  

5.6.4.11.1 Giriş 

Tekstil ürünlerine saldıran böceklere karşı insektisitler uzmanlar ve uzman 

olmayanlar tarafından kullanılabilir, örneğin böcek veya güve larvalarının istila ettiği 

halılara karşı kullanılabilir.  

Ev kullanıcısı ürünleri, güvelerin depolanmış giysilerle temasını önlemek için 

(tuzaklarda güve öldürme, kovma veya çekme yoluyla) buhar fazında kullanılabilir 

veya temas halinde inen güveleri öldürmek için giysi yüzeyine insektisitler 

uygulanabilir.  

Tekstil ürünlerine saldıran böceklere karşı insektisitler, önleyici işlemler için endüstri 

tarafından tekstil ürünlerine dahil edilebilir.  

İnsektisitlerle işlemden geçirilmiş tekstil ürünlerinden yapılan diğer ürünler, harici 

bir beyanı olan işlenmiş eşyalardır (örneğin, halıyı korumak için değil, halıyla temas 

eden pirelere karşı bir insektisit içeren halı).  Tekstil ürünlerine saldıran böcekler 

dışındakiler hedef böcekler olduğu için bu işlenmiş eşyalar bu bölümde özel olarak 

ele alınmayacaktır.  

5.6.4.11.1.1 Biyoloji 

Tekstil ürünlerine saldıran böcek türlerini içeren iki ana tür Lepidoptera (güveler) ve 
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Coleoptera'dır (böcekler).  Dokuma giysi güvesi (Tineola bisselliella), kürk güvesi 

(Tinea pellionella), kahverengi ev güvesi (Hofmannophila pseudospretella) ve halı 

böcekleri (Anthrenus sp., Anthrenocerus sp.) giysi, perde, halı ve diğer doğal saç 

lifleriyle beslenen yaygın ev haşereleridir.  Bu böceklerin larvaları, saçtaki 

keratinden protein sağlayan doğal saç liflerinden oluşan bir diyete sahiptir.  Bu 

böcekler, diğer böcekler tarafından kolayca sindirilemeyen keratini sindirebilecek 

şekilde adapte olmuşlardır.  

Giysi güveleri dünya çapında dağılıma sahiptir.  Larva siklusu sırasında saç lifine 

bağlı ipeksi bir koza içinde beslenirler.  Sadece yün gibi doğal saç lifleriyle beslenen 

elbise güveleri larvaları, ipek, pamuklu, keten veya sentetik liflerle beslenmez.  

Yetişkin giysi güveleri beslenmez.  

Bu yetişkinler çiftleşir ve dişiler doğrudan doğal lifli besin kaynağı üzerine yumurta 

bırakır.  

Halı böceği larvaları (örneğin Anthrenus sp., Anthrenocerus sp.) yünlülere, kilimlere 

ve döşemeli mobilyalara vb. saldırır.  Nektar ve polenle beslenen yetişkin böcekler 

genellikle bitkiler, çiçekler veya diğer bitkilerle eve girebilirler.  Yumurtalar daha 

sonra süpürgelik arkası gibi korunan alanlarda tiftik ile bırakılır.  Larvalar 

yumurtadan çıktıktan sonra bir dizi doğal kumaş veya teşhirle (hayvan boynuzu, 

toynak, böcek koleksiyonu vb.) beslenmeye başlar.  

5.6.4.11.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Simüle edilmiş kullanım testleri veya saha 

denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün etkililiğini 

göstermelidir.  

Buhar bazlı ürünler için etiket, ürünle kaplanabilecek hacim hakkında bilgi 

sağlamalıdır (klozet x m3, oda y m3).  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için normalde tekstil ürünlerine saldıran 

böceklerle laboratuvar ve simüle edilmiş kullanım denemelerine ihtiyaç vardır.  

İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre 

yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut 

yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler 

uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmaların bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 
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raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini 

kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam 

olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

5.6.4.11.2.1 Test türleri  

Tekstil ürünlerine saldıran böceklere karşı bir ürün normalde aşağıdakiler üzerinde 

test edilmelidir: 

 aşağıdaki güve türlerinden biri: 

o giysi güvesi (Tineola bisselliella); 

o kürk güvesi (Tinea pellionella L.); 

o kahverengi ev güvesi (Hofmannophila pseudospretella ); 

 aşağıdaki halı böceği türlerinden biri: 

o Anthrenus sp; 

o Anthrenocerus sp. 

Yetişkinlerin veya larvaların veya her ikisinin de test edilip edilmeyeceği, etiket 

beyanına bağlıdır.  

5.6.4.11.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Biyosidal ürünlerin tekstil ürünlerine saldıran böceklere karşı değerlendirilmesi için 

farklı laboratuvar türleri ve simüle edilmiş kullanım testleri kullanılabilir.  Başta giysi 

güvesi olmak üzere test örnekleri aşağıda listelenmiştir.  

Laboratuvar testleri  

Ölüm oranı testi 

Dokuma giysi güveleri, yetişkinler, larvalar (2.-3. evre) veya yumurtalar, işlemden 

geçirilmiş bir tekstil örneği (örn. dairesel, 4 cm çap, %100 yün örneği) içeren bir 
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kavanoza (örn. 240 ml cam kavanozlar, pirinç ekranlı kapak) yerleştirilebilir.  

Kavanozlar, ölüm oranı, yumurtlama ve çatlama (isteğe bağlı) ve larva hasarı 

kaydedilerek periyodik olarak değerlendirilir.  Güve, kendiliğinden yürüyemediğinde 

veya uçamadığında veya bir fırça veya iğne ile uyarıldığında inaktive edilmiş kabul 

edilir.  

Artık etkileri test etmek için periyodik olarak kavanozlara yeni güveler eklenir 

(etiket beyanlarına bağlı olarak).  Testler normalde beş kopya halinde yapılmalıdır.  

Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Kovma testi  

Güve kovucu bir seçim testinde test edilebilir.  Güveler, her ikisi de yün içeren iki 

koyu renkli kutu arasındaki açık bir tünele yerleştirilir.  Kutulardan biri kovucu 

ürünü içerir.  Yetişkin güveler tünelde serbest bırakılır ve ardından işlenmiş veya 

işlenmemiş kutuyu seçebilirler.  İşlenmiş ve işlenmemiş kutuda bulunan güvelerin 

oranı, ürünün etkililiği için bir ölçüdür.  

Simüle edilmiş kullanım  

Bu testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.  Çalışma 

sonuçları, ürünün etkililiğinin net bir resmini sağlamalıdır.  

Ürünün önerilen kullanım amacına uygun olabilecek testlere bir örnek:  

Çekmecelere (minimum hava hacmi: 0.016 m3) veya klozetlere (minimum hava 

hacmi: 0.5 m3) eklenen güvelerle simüle edilmiş kullanım testleri, ev kullanıcıları 

ürünleri hakkında iyi bilgi sağlayabilir.  Buhar bazlı ürünlerle yapılan testlerde, 

bunun etkililiği azaltmadığını göstermek için kapak, klozetin normal açılmasına 

benzer bir sıklıkta açılmalıdır: testin tamamlanması sırasında günde bir kez, 

çekmeceler için 5 saniye ve klozetler için 10 saniye.  Ölüm oranı değerlendirmeleri, 

etkililik beyanlarının temelini oluşturacaktır.  Ek olarak test materyaline verilen 

hasar da değerlendirilebilir.  

Hasar, böceklerin sayısına, gelişim aşamasına, maruziyet süresine ve halı parçasının 

boyutuna ve kalitesine, vb. bağlı olacaktır.  Bu nedenle, hasar her zaman kontrol 

işlemine kıyasla değerlendirilmelidir. 
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Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

Yukarıda bahsedilenlere benzer testler, halı böceklerine ve halı böceklerinin 

larvalarına karşı etkililiği göstermek için de kullanılabilir. 

5.6.4.11.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.11.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Bu, 

tekstil ürünlerine saldıran böcekler için normal olarak aşağıdaki şekilde uygulanır.    

Bir maruziyet süresinin sonunda (örneğin 1 hafta):  

 Yetişkinlerin ve larvaların %90'ından fazlası öldürülmelidir (farklı beyan 

yapılmadıkça);  

 kovucu, etiket beyanına göre, tercihen >%90 performans göstermelidir.  Bu 

normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.12 Depolanan Mallara Saldıran Böcekler ve Akarlar 

5.6.4.12.1 Giriş 

Biyosidal ürünlerin depolanmış mallara saldıran böceklere ve akarlara karşı amacı, 

depolar, bitki menşeli ürünler için yükler ve alternatif nakliye konteynerlerindeki 

haşereleri kontrol etmektir.  Ayrıca, fiili depolanan malları böceklere ve akarlara 

karşı korumalıdırlar.  Bu bağlamda "depolanmış" terimi özellikle şunları ifade eder: 

insan tüketimi, hayvan yemi, endüstriyel işleme ve çoğaltma için depolanmış 

ürünler (bitki kökenli).  

Depolanan mallara saldıran böceklere karşı ürünler biyosidal ürünler veya bitki 

koruma ürünleri olabilir.  Genel olarak, depolanan ürünlerin korunduğu yerlerde, 

işlemeden önce, kullanım bitki koruma kapsamına girer ve bu yönergeyle ilgili 

değildir.  

Depolanan mallara saldıran birkaç farklı böcek vardır.  Yaygın böcek istilacıları 

arasında tahıl böcekleri (Tribolium castaneum, Oryzaephilus surinamensis,  vb.), 

karışık un böcekleri (Tribolium confusum) ve pirinç kurtları (Sitophilus oryzae) 

bulunur.  Hint un güvesi (Plodia interpunctella) ve un akarı (Acarus siro) da çok 

yaygın zararlılardır.  Bu haşerelerin istilası ambalajlama fabrikasında, depoda veya 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 404 

 

evde meydana gelebilir ve problemin kaynağının nerede olduğunu belirlemeyi 

zorlaştırır.  Bazen bu istilalar yalnızca böcek gıda ürününden çıkıp ev ortamına 

girdiğinde tüketici tarafından fark edilir.  

Profesyonel ve endüstriyel kullanım için bu tür ürünlerin iki sınıflandırması vardır:  

 bitki kökenli ürünlerin depolanması için kullanılan odalarda zararlıları kontrol 

etmek için kullanılan gazlarla fümigasyon (depolar, yük yapıları ve taşıma araçları, 

zehirleme tesisleri vb.);  

 Boş veya dolu depolarda haşereleri kontrol etmek için kullanılan gazlar dışındaki 

ürünler (buharlaştırıcılarla uygulanan ürünler dahil).  

5.6.4.12.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Simüle edilmiş kullanım testleri ve saha 

denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün etkililiğini 

göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için depolanan mallara saldıran böceklerle 

laboratuvar ve saha denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak çalışmalar, mevcut 

olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya 

ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  EPPO 

standartları PP 201 ila 204 önerilir (Ek 18).  Yönergeler uygun değilse, başvuru 

sahibi, çalışmaların bilimsel olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net 

bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini kullanabilir. Ek olarak, uygulanan 

test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde 

görünen etkililik beyanını ele almalıdır. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini vb. içerebilir ve yetkililere elde 

edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  
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5.6.4.12.2.1 Test türleri  

Depolanan mallara saldıran böceklere karşı bir ürün, böcekler, güveler veya akarlar 

(ilgili EPPO yönergelerinde daha spesifik olarak belirtilmiştir) veya etiket beyanında 

özel olarak tanımlanan böcekler üzerinde test edilebilir.  

5.6.4.12.2.2 Laboratuvar testleri ve saha denemeleri 

Uygulamaya ve ürünün amacına bağlı olarak, aşağıdaki denemelerden biri (veya 

eşdeğer denemeler) normal olarak yapılmalıdır.  

Tüketici ürünleri  

Tüketici ürünleri için laboratuvar veya simüle edilmiş kullanım testleri gereklidir.  

Depolanan mallara saldıran böceklere karşı performansı değerlendirmek için 

doğrudan püskürtme testi yöntemi kullanılabilir.  Simüle edilmiş kullanım testi, 

böceklerin (kültürlü veya doğal popülasyonlar) depolanan ürünlerle (örn. kahvaltılık 

gevrek, un) temas halinde olduğu ve biyosidal ürünün kullanım talimatlarına göre 

uygulandığı bir laboratuvarda gerçekleştirilen bir test olabilir.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Depolarda, nakliye ve nakliye odalarında ve depolanmış ürünlerin 

bulunduğu zehirleme tesisatlarında kullanım için gazlar  

Ek laboratuvar çalışmaları gerekli değildir, sadece saha denemeleri gereklidir.  

Normalde EPPO yönergesi PP 1/201(1) "Depolanmış bitki ürünlerinin böcek ve akar 

haşerelerini kontrol etmek için fumigantlar"a göre bir saha denemesi yapılmalıdır.  

Gazın kullanım alanı, başta tahıl ürünleri olmak üzere büyük miktarda ürünlerin 

depolandığı yerlerdir, aynı zamanda kuru yemişler, işlenmiş sebzeler, baharatlar 

veya yemekler gibi diğer gıda ürünleridir.  

Gaz kullanımı, mahallerdeki haşereleri kontrol etmek/bunlarla mücadele etmek için 

ve aynı zamanda ürünün içindeki veya üzerindeki haşereleri kontrol etmek/bunlarla 

savaşmak için de gerçekleştirilebilir.  
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Depolanan ürün içeren veya içermeyen depolarda kullanılan gazlar 

dışındaki ürünler  

Ek laboratuvar çalışmaları gerekli değildir, sadece saha denemeleri gereklidir.  

Normalde bir saha denemesi EPPO yönergesi PP 1/202 (1) “Depoların alansal ve 

yapısal işlemleri” uyarınca yapılmalıdır.  

İlgili ürünler gazları hariç tutar, ancak buharlaştırıcılar (sisler, dumanlar, buharlar, 

alan spreyleri) aracılığıyla uygulananları içerir.  

Bu deneme, haşerelerin dolu veya boş depolarda (duvarlar, çatlaklar vb.) 

kontrolüne odaklanmaktadır.  Deneme, depolanan ürünlerdeki haşereler üzerindeki 

işlemin etkililiğini test etmeye hizmet etmemektedir.  

Deneme iki şekilde yapılabilir. 

 İlk olasılık, denemenin halihazırda bir istilanın olduğu odalarda yapılmasıdır.  

Yakalama sistemi kullanılarak, işlemden önce ve sonra tuzaklara yakalanan böcek 

sayısı puanlanarak etkililik belirlenir;  

 İkinci olasılık, denemeyi test organizmalarının yapay olarak (genellikle küçük 

kafeslerde) verildiği bir odada yürütmektir.  Etkililik, işlenmemiş bir odaya kıyasla 

canlı, "yere serilmiş" ve ölü organizmaların sayısı puanlanarak belirlenir. 

5.6.4.12.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.12.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Bu, 

depolanmış mallara saldıran böcek için aşağıdaki şekilde uygulanır.  

 tüketici ürünleri: doğrudan püskürtme testlerinde normalde %100, simüle 

edilmiş kullanım testlerinde >%90 ölüm oranı ve 24 saat sonra >%70 ölüm oranı 

yeterli olacaktır; 

 gazlar: zehirleme süresi (etiket beyanında belirtildiği gibi), zehirleme  sonunda 

böceklerin/akarların %100'ü ölü veya ölmek üzere olmalıdır.  

Artık iyileşmeyecek ölü ve ölmek üzere olan böcekler arasında ayrım yapmak 

mümkündür, bu yüzden bunlar da sayılmalıdır; 

 zehirleme süresi gerektiğinden uzun olmamalıdır;  

 gaz haricindekiler: etiket beyanında belirtildiği gibi, etki işlem süresi içinde elde 
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edilmelidir.  Normalde >%90 yeterli olacaktır.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.13 Sinekler 

5.6.4.13.1 Giriş 

Sinekler, evin içinde ve çevresinde ve hayvan yetiştirme tesislerinde yaygın 

haşerelerdir.  Bu böcek türlerinden bazıları sadece bir baş belasıdır, diğerleri 

rahatsız edici ısırıklardan dolayı rahatsızlık verir ve bazıları potansiyel olarak 

hastalıkları taşır ve bulaştırır.  

İnsektisitlerin olası kullanım alanları şunları içerir: konut ve diğer konaklama türleri, 

kamusal alanlar, hastaneler, depolar, mutfaklar, çöplükler ve ahırlar ve gübre 

saklama tesisleri.  

5.6.4.13.1.1 Biyoloji 

Ev sinekleri (Musca domestica) ve diğer baş belası sinekler, AB'de ısırmayan yaygın 

haşerelerdir.  Ev sineğinin yaşam siklusu dört aşamadan geçer: yumurta, larva 

(kurtçuklar), pupa ve yetişkin.  Yumurtalar, dışkı, çürüyen bitki örtüsü vb. de dahil 

organik artıkların üzerine bırakılır.  Yumurtadan çıktıktan sonra, larvalar organik 

döküntülerin içine girerek ve çürüyen organik maddeyi süzerek beslenir.  Pupa 

aşamasında sinek, yetişkine dönüşür.  Bu dönüşüm sırasında hiçbir beslenme 

gerçekleşmez.  Yetişkin evresinde, ev sinekleri yiyeceklerin üzerinde kusarak 

beslenirler, sonra da yiyecekleri sıvı halde yalarlar. Ev sineklerinin yumurtadan 

uçmaya kadar yaşam siklusu iklim koşullarına bağlı olarak 1 ila 3 haftadır.  Erkekler 

çiftleşmeden hemen sonra ölür, dişiler sahada normalde bir ila birkaç hafta sıcaklığa 

bağlı olarak yaşarlar.  

Sinekler düzenli olarak insan yapımı yapıların içine ve dışına uçarlar.  Dışarıda, 

sinekler dışkı materyali ve diğer kalıntıların üzerine konar.  İçeride, sinekler insan 

yiyeceklerine konar ve düzenli olarak insanların dokunduğu diğer substratlara 

temas eder.  Burada, potansiyel patojenler, dışkıda veya diğer çürüyen 

materyallerde toplanan sineklerin vücuduna (bacaklarına) veya vücudun içinden 

(beslenmek için potansiyel yiyecekler üzerine kusma) aktarılabilir.  100'den fazla 

mikropun ev sinekleri tarafından taşındığı belgelenmiştir.  Bunların arasında 

Salmonella sp. veE. coli 'nin ev sinekleri tarafından taşındığı belgelenmiştir.  
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Ahır sineği (Stomoxys calcitrans), genellikle ahırlarda tek başına veya ev sineği ile 

birlikte bulunan bir haşeredir.  Muscidae familyasının bir üyesi için oldukça sıra dışı 

olan, memelilerden kan emmesidir.  Uygun koşullar altında, ahır sinekleri 

yumurtadan uçmaya 3 hafta içinde gelişir.  Yetişkinler birkaç hafta yaşar.  

Diğer ısıran sinekler arasında karasinek (Simuliidae) ve geyik ve at sinekleri 

(Chrysops ve Tabanids) de AB'de yaygın haşerelerdir.  Bu böcekler, kaşıntılı bir iz 

bırakarak ağrılı bir ısırık verebilir.  Bazılarının hastalık da taşıdığı bilinmektedir.  Bu 

türlerin yanı sıra, darbe sinekleri; gıda üretim tesisleri (Carrion sinekleri, mavi şişe 

sineği, yeşil şişe sinekleri) de dahil olmak üzere birçok yerde önem arz edebilir.  

5.6.4.13.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Laboratuvar, simüle edilmiş kullanım testleri ve 

saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan etiket beyanına göre ürünün 

etkililiğini göstermelidir.  

Etiket beyanına bağlı olarak ürünün etkililiğini değerlendirmek için laboratuvar, 

simüle edilmiş kullanım testleri ve test böcekleri ile saha denemeleri gereklidir.  

İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre 

yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut 

yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut yönerge yoksa veya yönergeler 

uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel olarak güvenilir olması, iyi 

raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi yöntemlerini (şirket 

içi Standart Çalışma Prosedürleri) kullanabilir. Ek olarak, uygulanan test yöntemleri 

ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün etiketinde görünen etkililik 

beyanını ele almalıdır. Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol 

işlemi, tüm laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini, mevsimi vb. içerebilir ve 

yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  
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5.6.4.13.2.1 Test türleri  

Sineklere karşı ruhsat verilmesi durumunda, beklenen test böceği ev sineğidir (M. 

domestica). Ürün beyanı ahırlarda ve hayvan barınaklarında (kümes hayvanları 

hariç) kullanımı içerdiğinde, sineklere karşı genel bir beyan için hem ev sineği hem 

de ahır sineği (S. calcitrans) test edilmelidir.  Uçan böceklere karşı etkililik beyan 

ediliyorsa, darbe sineği türleriyle (Calliphoridae) testler yapılmalıdır.  Sineklere karşı 

deri kovucuları, ısıran sineklere, örneğin ahır sineklerine karşı test edilmelidir.  

Sineklere karşı mekansal kovucuları, ev sineklerine karşı veya ahırlarda 

kullanıldığında hem ev sineği hem de ahır sineğine karşı test edilmelidir.  Atlarda 

kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (eğlence ve/veya spor atları), beyan 

edilen hedef organizmalara karşı test edilmelidir (bkz. Ek 17 Tür kılavuzu PT19 3H - 

3T).  

5.6.4.13.2.2 Laboratuvar testleri, simüle edilmiş kullanım testleri ve saha 

denemeleri 

Sineklere karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri, 

simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testi kullanılabilir.  Test örnekleri aşağıda 

listelenmiştir.  

Laboratuvar testleri  

Sinekler laboratuvarda küçük kavanozlarda veya Petri kaplarında test edilebilir.  

Yüzey işlemden geçirilebilir veya granüller yerleştirilebilir, ardından farklı zaman 

aralıklarında böcekler eklenebilir.  

Alternatif olarak, sineklere doğrudan püskürtme yapılabilir.  Yere serme yüzdeleri 

ve ölüm oranı belirlenir.  

Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Etkililiğin değerlendirilmesi için simüle edilmiş kullanım testleri, Peet-Grady odası 

gibi bir test odasında yapılmalıdır.  Bu, içerisine belirli miktarda ürünün girdiği 1.8 x 

1.8 x 1.8 m3 hava geçirmez bir odadır.  Hava geçirmez veya hava değişimli benzer 

veya daha büyük boyuttaki diğer odalar kabul edilebilir.  Kimyasal kontaminasyonu 
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önlemek için kompartman her kopya arasında yıkanmalı ve kurutulmalıdır.  

Test sırasında ortam koşulları (sıcaklık, nem, fotoperiyot) belirtilmelidir.  Sıcaklığın 

19-29 °C aralığına düşmesi beklenir, ahırlarda kullanım için daha düşük olabilir.  

Aynı sayıda tekrar içeren biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

Farklı ürünler için test örnekleri aşağıda listelenmiştir.  Diğer ürün türleri için benzer 

testler yapılabilir.  

Alan işlemi 

Alan işlemi için bir sıvı uygulaması durumunda, aerosol test yöntemi 

laboratuvardaki test odasında gerçekleştirilir.  Erkek ve dişiler de dahil olmak üzere 

bilinen sayıda (50-100) test böceği, alan işlemine tabi tutulur.  Odada püskürtülen 

doz, etiket talimatlarına benzer olmalıdır.  Test, dört kopya olarak gerçekleştirilir.  

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi dahil edilmelidir.  Hem insektisit 

işleminde hem de negatif kontrolde sineklerin yere serme yüzdeleri ve ölüm oranları 

belirlenir.  

Yüzey işlemi 

Yüzey işlemine yönelik ürünler (pencere çıkartmaları dahil), işlenmiş yüzeyle temas 

yoluyla veya bu yüzeyden beslenerek böcek üzerinde etki eder.  Ürün etiketine göre 

püskürtme, fırçalama, boyama vb. yöntemlerle uygulanabilir.  Bu ürünler ayrıca test 

odasında da test edilmektedir.  

Test odasında ürün, etiket beyanına uygun bir doz oranında küçük bir yüzeye veya 

tüm odaya uygulanır. Yüzeyler kurumaya bırakıldıktan sonra test başlayabilir.  Artık 

etkililiği göstermek için böcekler, uygulamadan sonra birkaç zaman noktasında 

(veya en azından etikette beyan edilen maksimum artık zamanda) test odasında 

salınır.  Uygun bir maruziyet periyodunda (örneğin 24 saat), test böceklerinin her 

test zaman noktasından sonra ölüm oranı kaydedilir.  Test odasındaki sıcaklık ve 

hava neminin rapor edilmesi zorunludur. 

Bunlar, pratik kullanım koşullarına mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.  
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Buharlaştırılacak veya sislenecek ürünler 

Buharlaştırılması gereken sineklere (bir tableti veya sıvıyı ısıtan ısıtma elemanı, 

bobinler, fanla çalışan cihazlar vb.) veya bir sisleme işleminde uygulanması gereken 

ürünlerle ilgili etkililik çalışmaları için yalnızca Fransa tarafından tanınan bir yönerge 

(NF T 72-321) mevcuttur.  Yakın zamanda DSÖ, sivrisineklere karşı bu tür ürünler 

için bir yönerge yayınladı.  Bu yönerge, sinek ürünleri için geçerlidir.  Ayrıca, "Büyük 

oda testi" genellikle kabul edilir.  Bilimsel olarak güvenilir olmaları ve ürünün 

etkililiğinin net bir resmini sağlaması durumunda diğer yöntemler de kabul edilebilir.  

"Büyük oda testi" testi havalandırmasız 20 ila 30 m3'lük bir odada 

gerçekleştirilebilir.  Havalandırmalı bir oda kullanıldığında (bazı durumlarda gerçeği 

daha iyi taklit eder) hava değişimi ölçülmelidir (örneğin, saatte bir hava odası 

yenilemesi).  Ürün, amaçlanan kullanıma göre uygulanır ve belirli bir süre boyunca 

buharlaşmasına izin verir (etikete bağlı olarak, örneğin 9 saat).  

Ev sinekleri (M. domestica) farklı zaman noktalarında buhara/sise maruz kalır, örn. 

0, 2, 4, 6 ve 8 saatte.  Kullanılacak test böceği, istenilen uygulamaya bağlıdır.  Her 

zaman noktasında erkekler ve dişiler de dahil olmak üzere bilinen sayıda test böceği 

(örneğin 50) buhara maruz bırakılır.  Test, dört kopya olarak gerçekleştirilir.  

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi dahil edilmelidir.  

Yere serme yüzdeleri (KD50, KD95, KD100), ölüm oranı ve mümkünse odadaki aktif 

maddenin konsantrasyonu belirlenir.  

Larvisitler 

Larvisitler genellikle ahırların zeminine ve kurtçukların ve pupaların bir sonraki 

aşamaya gelişmesini önlemek için gübreye uygulanır.  Bu ürünler, gazlı bezle kaplı 

kutularda, doğal veya yapay olarak istila edilmiş gübre içinde test edilebilir.  

Gübreden çıkan yetişkin sinekler sayılır ve işlenmiş ve işlenmemiş gübre arasındaki 

fark analiz edilir.  IGR'lerin (böcek büyüme düzenleyicileri) larvisit olarak kullanıldığı 

yerlerde, larva ve pupaların deformasyonunu ek olarak değerlendirmek 

mümkündür.  

Yem ürünleri  

Yem olarak formüle edilen ürünler için ürün, formülasyonun kendine özgü lezzetini 

belirlemek için de test edilmelidir.  
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Laboratuvar testlerinde yer alan en önemli faktör, test edilen böceklere serbestçe 

seçilebilecek bir alternatif besin kaynağı sağlamaktır.  Formülasyon, alternatif besin 

kaynağı ile rekabette kabul edilebilir toksisite göstermelidir.  Testin kendisi ile 

benzer boyutta biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi (yani tekrar sayısı) tüm 

laboratuvar denemelerine dahil edilmelidir.  

Hem taze hem de yaşlandırılmış ürün üzerinde yapılırsa, ürünün saklama stabilitesi 

hakkında bilgi sağlayabilir.  

Kovucular 

Sineklere karşı kovucu etkiye sahip ürünler için üzerinde mutabık kalınan 

protokoller bulunmamaktadır.  Testler, pratik kullanım durumunu taklit edecek 

şekilde tasarlanmalıdır.  Çalışma sonuçları, ürünün etkililiğinin net bir resmini 

sağlamalıdır.  Çalışmalardan sunulan veriler, tedavi edilen alan başına uygulanan 

doza dayalı olarak eksiksizlik açısından kontrol edilir.  Maruziyet süresinin yeterli 

olup olmadığı da kontrol edilir.  Formülasyon tek başına, yani taşıyıcı olmadan 

(örneğin, taşıyıcı olarak doku içeren bir ürün) test edilmişse, taşıyıcıdan salımla ilgili 

veriler de gereklidir.  Çalışma verileri, formüle edilen ürünün etkililiğinin net bir 

resmini sağlamalıdır.  

Saha denemeleri  

Sığır barınaklarında, domuz ahırlarında uygulama ve/veya sinekleri kontrol etmek 

için domuz ve sığır gübresinde işlem için, hem insektisitler hem de kovucular için 

normalde tarla deneyleri gereklidir.  

Testler tercihen ilkbahar ve yaz başında yapılır.  Yaz sonu ve sonbahar 

popülasyonundaki düşüş, insektisit işlemi yerine doğal nedenlerden kaynaklanıyor 

olabilir.  İnsektisidi etiket talimatlarına göre uygulayınız.  

Ahırlarda yapılan saha denemeleri sırasında, ahır duvarı ve zeminlerinin yapı 

materyali (beton, ahşap vb.) seçimine ve havalandırmaya (24 saatte toplam hava 

değişim sayısı) özel önem verilmelidir, çünkü koşullar pratik bir durumu temsil 

etmelidir.  Bu, AB ülkesine göre farklılık gösterebilir.  Diğer konaklama türlerine 

ekstrapolasyonun haklı olup olmadığını değerlendirmek mümkündür.  Örneğin, 

kümesler için genel bir tescil talep ediliyorsa,  

ancak bir kümeste yumurtlayan tavuklar için yapılan çalışmalar sunulduysa, 
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ekstrapolasyonun gerekçelendirilmesi için bir mantık sağlanmalıdır. 

Sinek popülasyonu üzerindeki etki, işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki sinek 

sayısının (popülasyon büyüklüğünün kestirimi) sayılmasıyla veya aynı alandaki 

işlenmiş ve işlenmemiş eşyalar arasındaki farklarla belirlenebilir.  Görsel 

değerlendirmeler (bir yüzeydeki sinek yoğunluğu veya hayvanlar bir kategoriye 

atanır) veya yapışkan sinek kağıtları, duvarlardaki işaretli alanların dijital 

fotoğrafları, belirli bir zeminden veya koridorlar alanından, vb. ölü sineklerin 

toplanması gibi ölçülü ölçüler dahil olmak üzere çeşitli değerlendirme yöntemleri 

kabul edilebilir.  

5.6.4.13.2.3 Beyan türüne göre gereksinimler 

Beyan türüne göre gereksinimler listelenecektir.  

Evlerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 ölüm oranını ve yere sermeyi ve/veya beyana göre artık etkililiği gösteren 

simüle edilmiş bir kullanım testi.  

Ahırlarda ve çöplüklerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak 

kullanılması amaçlanan ürünler:  

 beyana bağlı olarak ölüm oranı ve/veya yere serme ve/veya artık etkililik 

gösteren bir laboratuvar testi;  

 kullanım talimatlarına göre bir saha denemesi. Larvisit olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 larva ölüm oranını gösteren bir laboratuvar testi;  

 ortaya çıkan sinek sayısındaki azalmayı gösteren simüle edilmiş kullanım testi.  

Kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 kovuculuğu gösteren bir laboratuvar veya simüle edilmiş kullanım testi;  

 kovuculuğu gösteren saha testi (yalnızca bazı durumlarda, örneğin sineklerin 

ahırlara girmesini önlemek için bir kovucu kullanıldığında gereklidir).  

Atlarda kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (yalnızca eğlence ve/veya 

spor atları):  

- kovuculuğu gösteren bir laboratuvar testi;  
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- hedef hayvanlar üzerindeki belirli hedef sinek türlerine karşı kovuculuğu 

gösteren simüle edilmiş bir kullanım/alan testi.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.13.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.13.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  

Aşağıdaki sonuçlar elde edilirse, sineklere karşı bir insektisidin yeterince "etkili" 

olduğu kabul edilir:  

Evlerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o yere serme etkililiği seviyesi ≥%80 olmalıdır;  

o 24 saat sonra ölüm oranı >%90 olmalıdır.  

Ahırlarda ve çöplüklerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak 

kullanılması amaçlanan ürünler:  

 laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o yere serme etkililiği seviyesi ≥%80 olmalıdır;  

o 24 saat sonra ölüm oranı ≥%90 olmalıdır;  

 saha denemelerinde gerekli sonuçlar: 

o beyana göre sinek sayısında azalma (veya kontrol durumu ile 

karşılaştırıldığında).  

Larvisit olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o >%90 larva ölüm oranı; 

o yükselen sinek sayısında azalma gösterir.  Deri kovucusu olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 testlerde gerekli sonuçlar: 

o tercihen >%90 kovuculuk gösterir. Mekansal kovucu olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  
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 testlerde gerekli sonuçlar: 

o tercihen >%80 kovuculuk gösterir. 

Atlarda kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (yalnızca eğlence ve/veya 

spor atları):  

o kovuculuğu gösteren bir laboratuvar testi;  

o hedef hayvanlar üzerindeki belirli hedef sinek türlerine karşı yeterli kovuculuğu 

gösteren simüle edilmiş bir kullanım/alan testi.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.14 Sivrisinekler 

5.6.4.14.1 Giriş 

Culex, Aedes ve Anopheles Cinslerindeki türler de dahil olmak üzere sivrisinekler, 

AB'nin bazı kısımlarında yaygın haşerelerdir.  Sivrisinekler, sinir bozucu davranışları 

ve kaşıntı ısırıklarının yanı sıra, sivrisinekler, Sıtma (Anopheles spp.), sarı humma, 

Dang (Aedes spp.), Batı Nil (örn. Culex spp.), hayvanlarda mavi dil virüsü ve çeşitli 

ensefalit gibi hastalıkları yaymalarıyla tanınır.  

Bu hastalıkların hiçbiri Avrupa'da endemik olmamasına rağmen, ara sıra salgınlar 

meydana gelir ve Avrupalı gezginler, Avrupa tropikal denizaşırı bölgelerinde veya 

dünyanın geri kalanında bunlarla karşılaşabilir.  Sivrisineklere karşı biyosidal 

ürünler, hastalıkları önlemek için değil, sivrisinekleri sadece öldürme veya kovma 

beyanında bulunabilir.  

5.6.4.14.1.1 Biyoloji 

Tüm Diptera gibi sivrisinekler de dört gelişim aşamasından geçer.  Yumurta, larva 

ve pupa aşamaları taşkın yatakları, drenaj hendekleri, doğal ve yapay su kapları 

gibi durgun su ortamlarında gerçekleşir.  Türlere bağlı olarak dişi sivrisinekler, 

yumurtalarını doğrudan bu su ortamlarına veya tipik olarak tatlı su veya gelgit sel 

olaylarının olduğu çamurdaki yerlerin yanına bırakır.  Cinslere bağlı olarak, 

yumurtalar tek tek veya yığın denilen kümeler halinde serilir.  

Larvalar yumurtadan çıktığında, suyun üstüne yakın bir yerde filtre beslemesi 

başlar.  Tipik olarak, sivrisinekler pupa aşamasına başlamadan önce 4 larva 

döneminden geçer.  Tamamlandığında, sivrisinek yetişkinleri su ortamından çıkar ve 
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hava ortamlarına girer.  Çiftleşme genellikle ortaya çıktıktan birkaç saat ila birkaç 

gün sonra başlar.  Çiftleştikten sonra dişiler bir kan unu aramaya başlar.  İnsan 

kanını diğer hayvanlara tercih eden bazı sivrisinek türleri ile insanlar ve evcil 

hayvanlar, potansiyel kan konakçıları olarak dahil edilir.  

Yetişkin dişi sivrisinekler, karbondioksit ve deri yayılımları gibi çekici maddeleri 

tespit ederek potansiyel kan konakçılarını bulur.  Sivrisinek tespit edildikten sonra 

bir kan unu alarak ısırmaya çalışacaktır.  Bu kan unu kısmen sindirilir ve yumurta 

gelişimi için kullanılır.  

5.6.4.14.2 Dosya gereksinimleri 

Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Deneylerin çalışma sonuçları, sunulan etiket 

beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için laboratuvar, simüle edilmiş kullanım testleri 

ve test böcekleriyle yapılan saha denemelerine ihtiyaç vardır.  İdeal olarak 

çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar 

uluslararası, AB veya ulusal yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için 

Ek 18'e bakınız.  Sivrisinek testi için çeşitli DSÖ testleri mevcuttur.  Mevcut 

yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel olarak güvenilir 

olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla kendi 

yöntemlerini (şirket içi Standart Çalışma Prosedürleri) kullanabilir. Ek olarak, 

uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve  

ürün etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır. Biyosidal ürün içermeyen bir 

kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, bitişik alanlardan yeniden istila 

riskini, genel temizlik düzeylerini, işlem geçmişini, mevsimi vb. içerebilir ve 

yetkililere elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

 

5.6.4.14.2.1 Test türleri  
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Sivrisineklere karşı ruhsat alınması durumunda, insektisit testi, Avrupa'da en yaygın 

olan ve öldürmesi en zor olan büyük bir sivrisinek olduğundan, ev sivrisineği (Culex 

spp.) ile yapılmalıdır.  Aedes spp. en kuvvetli sivrisinek kovucular olduğu için bu tür 

üzerinde de test yapılmalıdır. 

Tropikal bölgelerde kullanım beyan edildiğinde, ürünün hangi sivrisinek türlerine 

karşı etkili olduğu belirtilmeli ve bunlar test edilmelidir (örn. sıtma sivrisinekleri: 

Anopheles). 

Atlarda kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (eğlence ve/veya spor atları), 

beyan edilen hedef organizmalara karşı test edilmelidir (bkz. Ek 17 Tür kılavuzu 

PT19 3H - 3T).  

5.6.4.14.2.2 Laboratuvar çalışmaları 

Sivrisineklere karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar 

türleri, simüle edilmiş kullanım testleri ve saha testi kullanılabilir.  Test örnekleri 

aşağıda listelenmiştir. Tüm testlerde kullanılan sivrisinekler hastalıksız olmalıdır.    

Yetişkinlere karşı laboratuvar testleri  

Sivrisineklere karşı insektisitler normalde laboratuvarda DSÖ konilerinde veya DSÖ 

silindirlerinde zorla tarsal temas ile test edilmelidir.  Test, DSÖ yönergelerinde iyi 

tanımlanmıştır (örneklerin metodolojisi, sayısı, yaşı, beslenme durumu ve suşların 

insektisit duyarlılığı).  Sadece dişilerin test edilmesi gerekir.  İlk laboratuvar testi 

(biyoanaliz), iyi bilinen insektisit duyarlılığına sahip bir laboratuvar türü üzerinde 

gerçekleştirilebilir.  Larva toplama ile elde edilen saha popülasyonları üzerinde ikinci 

bir test yapılabilir.  F1 nesil yetişkinler üzerinde testler yapılmalıdır.  Sivrisinekler 

birkaç dakika boyunca işlem görmüş bir yüzeye maruz bırakılır ve evrimleri (yere 

serme, ölüm) 24 saat boyunca izlenir.  Yere serme yüzdeleri ve ölüm oranı 

belirlenir.  

Koni testleri, insektisit ile işlenmiş ağın etkililiğini değerlendirmek için de 

kullanılabilir.  Ağ örgüsünden değerlendirmesi için maruziyet süresi sadece 3 

dakikadır ve ölüm oranı da 24 saat sonra kontrol edilir.  

Yemlemenin inhibisyonu, kovucu etkiyi ve insektisit etkisini değerlendirmek için 

kuşlar veya küçük memelilerle yem yapılan tünel testleri yapılabilir.  
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Yeterli sayıda kopyası olan biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Laboratuvar testleri: Larvisitler  

Larvisitler, larvaların yetişkin sivrisineklere dönüşmesini önlemek için suya 

uygulanır.  Bu ürünler doğal veya yapay olarak istila edilmiş suda, gazlı bezle kaplı 

kutularda test edilebilir.  Testler normalde musluk suyunda değil, organik partiküller 

içeren suda, özellikle artık performans için bir beyanda bulunulduğunda 

gerçekleştirilir.  Test normalde yalnızca geç 3.-erken 4. larva aşamalarında 

gerçekleştirilir.  Ölüm oranı genellikle 24 saat sonra kontrol edilir.  Yavaş etkili 

insektisitler ve böcek büyüme düzenleyicileri için, ölüm oranı birkaç gün kontrol 

edilmelidir.  Bu durumda besin, larva aşamalarına sağlanmalıdır.  İnsektiside duyarlı 

bir kontrol popülasyonu, tüm biyoanalizlerde kontrol olarak kullanılmalıdır (pozitif 

kontrol). Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi, negatif kontrol olarak dahil 

edilmelidir. Sudan çıkan yetişkin sivrisinekler sayılır ve işlenmiş ve işlenmemiş 

kutular arasındaki farklar analiz edilir. Bu biyoanalizin metodolojisi DSÖ 

yönergelerinde (WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.13) açıklanmıştır.  

Simüle edilmiş kullanım testleri  

Etkililiğin değerlendirilmesi için simüle edilmiş kullanım testleri, Peet-Grady odası 

gibi bir test odasında yapılmalıdır.  Burası 1.8*1.8*1.8 m'lik hava geçirmez bir 

odadır ve içine belirli miktarda ürün verilir. Benzer veya daha büyük boyuttaki diğer 

odalar da kabul edilebilir. 

Kimyasal kontaminasyonu önlemek için kompartman her kopya arasında yıkanmalı 

ve kurutulmalıdır.  

Odaların yanında deneysel kulübeler kullanılabilir.  Bu kulübeler, vahşi 

sivrisineklerin girebileceği ancak kaçabilecekleri hiçbir yolu olmayan yan yana inşa 

edilmiş küçük yapılardır. 

Gönüllüler, sivrisinekleri çeken kulübelerdedir.  Her kulübede, kulübenin işlemi (alan 

veya yüzey işlemi) veya gönüllülerin (deri kovucuları) farklı olması gerekir: test 

ürünü, negatif kontrol (biyosidal ürünsüz) veya pozitif kontrol (standart ürün, 

örneğin kovucular için DEET). Bir test süresinin sonunda (örneğin bir gece) 

sivrisinek sayısı türlere göre, statülerine (ölü veya camlı), kan hücumuna göre 
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(beslenmiş veya beslenmemiş) ve kulübedeki konumuna göre (kulübe veya çıkış 

tuzakları) sayılır.  Kulübenin avantajı, vahşi popülasyonların kullanılabilmesi ve 

havalandırılmasıdır (bazı durumlarda gerçeği daha iyi taklit eder).  

Test başında ve sırasında ortam koşulları (sıcaklık, nem, fotoperiyot) belirtilmelidir.  

Sıcaklığın 19-29 °C aralığında düşmesi beklenir. Yüksek sıcaklıklarda etkililik beyan 

edildiğinde (tropik bölgelerde kullanım) >30 °C sıcaklıklarda test sağlanmalıdır.  

Biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil 

edilmelidir. 

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  Alan işlemi simüle edilmiş kullanım testleri 

Alan işlemi için sıvı uygulaması yapılması durumunda, aerosol test yöntemi 

laboratuvardaki  

test odasında gerçekleştirilir.  Bilinen sayıda (örneğin 50-100) test böcekleri 

(dişiler) alan işlemine tabi tutulur.  Odada püskürtülen doz, etiket talimatlarına 

benzer olmalıdır.  Test 3 veya daha fazla kez tekrarlanır.  Hem insektisit işleminde 

hem de negatif kontrolde sivrisineklerin yere serme yüzdeleri ve ölüm oranları 

belirlenir.  İdeal olarak, amaçlanan kullanımı daha iyi taklit etmek için 

havalandırmalı bir oda kullanılmalıdır.  

 Yüzey işlemi simüle edilmiş kullanım testleri  

Yüzey işlemine yönelik ürünler, işlenmiş yüzey ile tarsal temas yoluyla böcek 

üzerinde etki eder.  Ürün etiketine göre püskürtme, fırçalama, boyama vb. 

yöntemlerle uygulanabilir.  Bu ürünler ayrıca bir test odası veya deneysel bir 

kulübede test edilir. Sivrisinek yetişkin öldürücü ilaçlarının test edilmesine yönelik 

DSÖ yönergesi böyle bir testi açıklamaktadır.  

Test odasında ürün, etiket beyanına uygun bir doz oranında küçük bir yüzeye veya 

tüm odaya uygulanır. Negatif bir kontrol dahil edilmelidir.  Yüzeyler kurumaya 

bırakıldıktan sonra test başlayabilir.  Artık etkililiği göstermek için böcekler, 

uygulamadan sonra birkaç zaman noktasında (veya en azından etikette beyan 

edilen maksimum artık zamanda) test odasında salınır.  24 saat sonra test 

böceklerinin ölüm oranı kaydedilir.  Test odasındaki sıcaklık ve hava neminin rapor 

edilmesi zorunludur. Bunlar, pratik kullanım koşullarına mümkün olduğu kadar 

uygun olmalıdır. 
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Buharlaştırılacak veya sislenecek ürünler simüle edilmiş kullanım testleri  

Buharlaştırılması gereken ürünlerle (sıvı tabletini ısıtan ısıtma elemanı, bobişnler, 

fanla çalışan dalmalar vb.) Veya sisleme işleminde uygulanması gereken ürünlerle 

ilgili etkililik çalışmaları için resmi olarak tanınan yönergeler mevcut değildir.  

"Büyük oda testi" genellikle kabul edilir.  Bilimsel olarak güvenilir olmaları ve 

ürünün etkililiğinin net bir resmini sağlaması durumunda diğer yöntemler de kabul 

edilebilir.  

"Büyük oda testi" testi havalandırmasız 20 ila 60 m3'lük bir odada 

gerçekleştirilebilir.  Havalandırmalı bir oda kullanıldığında (bazı durumlarda gerçeği 

daha iyi taklit eder) hava değişimi ölçülmelidir (örneğin, saatte bir hava odası 

yenilemesi).  Ürün, amaçlanan kullanıma göre uygulanır ve belirli bir süre boyunca 

buharlaşmasına izin verir (etikete bağlı olarak, örneğin 9 saat).  

Sivrisinekler farklı zaman noktalarında buhara/sise maruz kalır, örn. 0, 2, 4, 6 ve 8 

saatte.  Her zaman noktasında bilinen sayıda dişi test böceği (50-100) buhara 

maruz bırakılır.  Test 3 veya daha fazla kez tekrarlanır.  Negatif bir kontrol dahil 

edilmelidir.  

Yere serme yüzdeleri (KD50, KD95, KD100), ölüm oranı ve mümkünse odadaki aktif 

maddenin konsantrasyonu belirlenir.  

Etiket, ürünün havalandırmalı odalarda kullanılması gerektiğini söylediği zaman, 

testte pencere ve kapıların açılması simüle edilmelidir. 

Kovucular 

Kovucular, kovucu etkiye sahip ürünlerdir ve sivrisinekleri uzaklaştırabilir.  Bu 

ürünler ya insan ya da hayvan derisine ya da giysilere (topikal ya da deri kovucusu) 

uygulanır ya da aktif bileşeni havaya bırakır (mekansal kovucular). Bu, buharlaşan 

aktif maddenin biyolojik aktivitesine dayanır.  

İnsan derisine veya kıyafetlerine uygulanan kovucu etkiye sahip ürünler, "kafesteki 

kol" simüle edilmiş kullanım testinde test edilebilir.  Kovucu, test edilen kişinin 

(çıplak) ön koluna belirtilen dozda uygulanır.    Ön kol daha sonra 5 dakika boyunca 

bir kafeste sivrisinekleri test etmek için maruz bırakılır. Bu, en azından beyan edilen 

etkililik dönemine kadar her saat tekrarlanmalıdır. Bir maruziyet sırasında bir ısırık 

alınırsa ve ardından bir sonraki maruziyetle başka bir ısırık alınırsa (ilk ısırmayı 
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onaylar), test durdurulmalı ve ilk doğrulanan ısırmanın zamanı kovmanın uzunluğu 

olarak kaydedilmelidir.  Art arda ısırıklar alınmazsa, teste devam edilir ve ilk ısırık 

"doğrulanmamış" olarak değerlendirilmelidir.  Aynı test, tercihen aynı test kişilerinin 

işlenmemiş ön kollarıyla tekrarlanır.  İşlenmemiş ön kol için, testi kalifiye etmek için 

5 dakikada en az 5 konma gerekir.  5 konma alındığında, aşırı ısırmayı önlemek için 

kol çıkarılmalıdır.  5 dakikada 5'ten az konma sayılırsa, test devam etmemeli ve 

sivrisinek kafesi 'taze' sivrisineklerle değiştirilmelidir.  İşlenen ve işlenmeyen ön 

kolların sonuçları karşılaştırılır.  

Tavşanları kullanan alternatif yöntemler geliştirildi.  Kovucu çözelti, dişi 

sivrisinekleri içeren bir kafesin yerleştirildiği bir tavşanın derisine doğrudan 

uygulanabilir.  

Kulübeye giren sivrisinek sayısı çok düşük olmadığı sürece deri kovucuları da 

deneysel kulübede test edilebilir.  

Bir kovucunun dahil edildiği kumaşlar için benzer testler kullanılabilir (işlenmiş 

eşya).  

Kovucu etkililiği, koruma süresine, yani, kovucu uygulama ile tedavi edilen koldaki 

2 veya daha fazla ısırmanın süresi arasındaki süreye veya ilk onaylanmış ısırmaya 

(30 dakika içinde bir ısırık ve ardından başka bir ısırık) dayanmaktadır.  

Başka bir şekilde uygulanan (insan derisine veya giysilere, örneğin uzamsal 

kovuculara değil) kovucu etkisi olan ürünler için ortak protokoller mevcut değildir.   

Bu ürünler, örneğin deneysel bir kulübede simüle edilmiş bir kullanım testinde test 

edilebilir.  Çalışmalardan sunulan veriler, tedavi edilen alan başına uygulanan doza 

dayalı olarak eksiksizlik açısından kontrol edilir.  Maruziyet süresinin yeterli olup 

olmadığı da kontrol edilir.  Formülasyon tek başına, yani taşıyıcı olmadan (örneğin, 

taşıyıcı olarak doku içeren bir ürün) test edilmişse, taşıyıcıdan salımla ilgili veriler de 

gereklidir.  Çalışma verileri, ürünün etkililiğinin net bir resmini sağlamalıdır.  

Etiket, ürünün havalandırmalı odalarda kullanılması gerektiğini söylediği zaman, 

testte pencere ve kapıların açılması simüle edilmelidir. 

Larvisit simüle edilmiş kullanım testleri  

Küçük ölçekli simüle edilmiş kullanım testlerinde, insektisit formülasyonu, doğal 
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üreme alanlarında veya simüle edilmiş larva yetiştirme alanlarında test edilebilir.  

Doğal larva popülasyonları kullanıldığında, popülasyonun işlemi öncesi 

değerlendirmeleri sahada yapılmalıdır (daldırma tekniği ile larva sayımı).  

Protokole bağlı olarak, artık etkililiği değerlendirmek için işlenen bölgelere düzenli 

olarak yumurta veya larvalar eklenebilir.  Vahşi yetişkinlerin yumurtalarını 

bırakmalarına izin vermek için üreme alanları açıkta tutulur.  Bu testin metodolojisi 

DSÖ yönergelerinde (WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.13) açıklanmıştır.  

Saha denemeleri  

Sivrisineklere karşı bazı ürünler için saha denemelerine gerek yoktur.  Özellikle 

saha popülasyonları laboratuvarda veya deneysel bir kulübede kullanıldığında.  

Bununla birlikte, bazı ürünler ve kullanımlar için simüle edilmiş kullanım testi, pratik 

durumu yeterince taklit edemez (örneğin, büyük bataklıklarda ve göllerde kullanılan 

larvisitler, hava uygulamaları).  Özellikle hava uygulamalarında ürünün dağılma 

şekli etkililik açısından bir fark yaratabilir.  Bu durumlarda Yetkili Otoriteler bir saha 

testi talep etmelidir.  

Testler tercihen ilkbahar ve yaz başında yapılır.  Sonbaharda popülasyon azalması, 

insektisit yerine doğal nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.  Larvisitler normalde 

yeterli Culex spp. ve Aedes spp.  seviyeleri bulunduğunda Temmuz-Ağustos 

aylarında test edilmelidir.  Herhangi bir saha denemesinde, etkililiğin 

değerlendirilmesi, popülasyonun işlem öncesi ve sonrası değerlendirmelerini  

gerektirir.  CDC ışık tuzakları, sivrisinekleri yakalamak için yaygın olarak kullanılan 

bir yöntemdir ve hem kantitatif  (kaç sivrisinek) hem de kalitatif (hangi türler 

mevcuttur) veriler sağlayabilir.  

Diğer yöntemler (boşaltıcı, aspiratör) da kullanılabilir. İnsektisidi etiket talimatlarına 

göre uygulayınız.  

5.6.4.14.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Beyan türüne göre gereksinimler listelenecektir.  

Evlerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 yetişkin ölüm oranını gösteren bir laboratuvar testi;  

 ölüm oranını ve yere sermeyi ve/veya beyana göre artık etkililiği gösteren 
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simüle edilmiş bir kullanım testi.  

Larvisit olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 larva ölüm oranını gösteren bir laboratuvar testi;  

 ortaya çıkan sivrisinek sayısındaki azalmayı gösteren simüle edilmiş kullanım 

testi.  

 Beyana bağlı olarak (doğal sularda kullanılması zorunludur), larva ölümü veya 

ortaya çıkan sivrisinek sayısında azalma gösteren saha testi.  

Deri veya giysiler üzerinde kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 kovuculuğu gösteren simüle edilmiş bir kullanım testi (kafesteki kol);  

 Sahada kovuculuğu gösteren bir saha çalışması. Deri veya giysiler üzerinde 

kovucu olarak kullanılması amaçlanmayan ürünler:  

 kovuculuğu gösteren bir laboratuvar ve/veya simüle edilmiş kullanım testi;  

 Kovuculuk gösteren beyan saha testine bağlı olarak. 

Atlarda kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (eğlence ve/veya spor atları):  

 kovuculuğu gösteren bir laboratuvar testi;  

 hedef hayvanlar üzerindeki belirli hedef sivrisinek türlerine karşı kovuculuğu 

gösteren simüle edilmiş bir kullanım/alan testi.  

Güvenilir bir saha denemesi yapılırsa simüle edilmiş kullanım testlerinden feragat 

edilebilir.  

5.6.4.14.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.14.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  

Aşağıdaki sonuçlar elde edilirse, sivrisineklere karşı bir insektisidin yeterince "etkili" 

olduğu kabul edilir:  

Evlerde genel yüzey işlemi, alan işlemi veya buharlaştırıcı olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  

 simüle edilmiş kullanım testlerinde gerekli sonuçlar: 

o yere serme etkililiği seviyesi >%80 olmalıdır;  

o 24 saat sonra ölüm oranı >%90 olmalıdır.  Larvisit olarak kullanılması 

amaçlanan ürünler:  
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 laboratuvar testlerinde gerekli sonuçlar: 

o 24 saatlik temastan sonra %100 ölüm oranı genellikle gereklidir. Yavaş etkili 

insektisit için 48, 72 saat veya daha uzun bir süre sonra %100 ölüm oranı 

düşünülebilir. İstisnai olarak, >%90 larva ölüm oranı, hayatta kalan tüm larvaların 

ortaya çıkmadan önce veya ortaya çıkma sırasında ölmeleri durumunda kabul 

edilebilir; 

 Simüle edilmiş kullanım veya saha testlerinde gerekli sonuçlar: 

o >%90 larva ölüm oranı; 

o Ortaya çıkan sivrisineklerin sayısında (genellikle %80) azalma gösteren Deri 

veya giysiler üzerinde kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler:  

 simüle edilmiş kullanım testinde gerekli sonuçlar: 

o beyan edilen koruma süresi boyunca koruma ~%100 olmalıdır (yani, ikinci 

ısırmaya kadar geçen süre veya ilk onaylanan ısırık, beyan edilen süredir);    

o beyan edilen koruma daha az ise, bu ürünlere hastalık bulaşmasını önlemenin 

bir yolu olarak piyasayı arz etmeden önleyen kısıtlamalar getirilmelidir.  

Deri veya giysiler üzerinde kovucu olarak kullanılması amaçlanmayan ürünler:  

o kovuculuğu gösteren bir laboratuvar ve/veya simüle edilmiş kullanım testi;  

o Kovuculuğu gösteren beyan saha testine bağlı olarak (örneğin, bir dış mekanı 

korumak için dağıtılan kovucular için ~%80 (buharlaştırıcılar, bobinler, vb.).  

Atlarda kovucu olarak kullanılması amaçlanan ürünler (eğlence ve/veya spor atları):  

o kovuculuğu gösteren bir laboratuvar testi;  

o Beyan edilen süre boyunca yeterli kovuculuğu gösteren simüle edilmiş bir 

kullanım veya saha testi, tercihen %90 veya "tam koruma süresinin" 

hesaplanmasına izin veren verilerin sağlanması, yani ilk onaylanan ısırık/konmaya 

kadar geçen süre.  

Bu normlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda gerekçelendirilmelidir. 

5.6.4.15 Eşek arıları 

5.6.4.15.1 Giriş 

İki tür eşek arısı kontrolü vardır: eşek arısı yuvasının kontrolü ve bir eve giren tek 

uçan eşek arısı kontrolü.  Eşek arısı yuvalarının kontrolü hem iç mekanlarda (boşluk 
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duvarlarında veya çatı katlarında) hem de açık havada (ağaçlarda, çatı oluklarının 

altında) yapılabilir.  

5.6.4.15.1.1 Biyoloji 

Başlıca haşere eşek arıları (Hymenoptera), Vespidae familyasındaki sosyal eşek 

arılarıdır.  Sarı yelekliler ((Para)Vespula spp., Dolichovespula spp.), kağıt eşek arısı 

(Polistes spp.) ve eşek arısı (Vespa spp.) bu familyaya aittir ve ev sahipleri için en 

büyük haşerelerdir.  Eşek arıları, bir eişek arısının vücudunun tüysüz görünmesi ve 

arka bacaklarının arılardan daha ince görünmesi ile arılardan kolayca ayırt edilebilir.  

Eşek arısı veya sosyal eşek arısı, kağıt benzeri bir materyalden yapılmış yuvalarda 

koloniler halinde yaşar.  Her yuva, bir önceki sonbaharda çiftleşen tek bir kraliçe 

tarafından ilkbaharda başlatılır.  Kraliçe, yumurtlamaya başladığı küçük bir yuva 

yapar.  Bu ilk yumurtalardan çıkan sadece doğurgan olmayan dişi işçi arılardır.  Bu 

işçiler yuva inşa etme görevlerini üstlenir ve sonraki yumurtalardan çıkan larvaları 

beslemek için yiyecek ararlar.  Bu yumurtaların bir kısmı verimli dişiler, bir kısmı da 

erkektir.  

Olgun koloniler, kraliçe, işçiler, erkekler ve doğurgan dişilerden oluşan bir sosyal 

düzene ayrılır.  Sonbaharda, erkekler ve yeni üretilen kraliçeler çiftleşmek için 

yuvayı terk eder.  Erkeğin tek amacı, gelecek yılın kraliçesi olacak olan doğurgan 

dişileri döllemektir.  Yeni döllenmiş kraliçeler, sonraki baharda yeni bir yuva inşa 

ederek siklusa başlamak için kış uykusuna yatacakları korunaklı bir yer bulurlar.  

Kışkırtılmamış eşek arıları saldırgan sokucular değildir, ancak kendilerini ve 

yuvalarını koruyarak onları mülklerin ve binaların istenmeyen bir sakini haline 

getirir.  Yaban arıları, yuva bölgelerini ve kış uykusuna yatacak alanları aramak için 

evlerin içine ve çevresine sızarak ev sahibi için problemlere neden olur.  Bazı 

insanlar eşek arısı zehrine karşı alerjikdir ve hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara 

sahip olabilir.  Arıların aksine eşek arıları tekrar tekrar sokabilir.  

Eşek arısı üzerinde etkili bir kontrol için, arıların yuvasının tamamı işlenmelidir.  

Kontrol, yuvada bulunan ve uçabilen tüm eşek arılarını yok etmeyi amaçlamaktadır.  

Bu başarılırsa, hala mevcut olan yumurtalar ve larvalar artık bakılamaz ve 

beslenemez, bu da tüm yuvanın ortadan kaldırılmasına neden olur.  

5.6.4.15.2 Dosya gereksinimleri 
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Açık bir etiket beyanı sunulmalıdır.  Saha denemelerinin çalışma sonuçları, sunulan 

etiket beyanına göre ürünün etkililiğini göstermelidir.  

Ürünün etkililiğini değerlendirmek için test böcekleri ile laboratuvar ve saha 

denemelerine ihtiyaç vardır. İdeal olarak çalışmalar, mevcut olduğu yerlerde 

yerleşik yönergelere göre yapılmalıdır.  Bunlar uluslararası, AB veya ulusal 

yönergeler olabilir.  Mevcut yönergelerin bir listesi için Ek 18'e bakınız.  Mevcut 

yönerge yoksa veya yönergeler uygun değilse, başvuru sahibi, çalışmanın bilimsel 

olarak güvenilir olması, iyi raporlanması ve soruya net bir cevap vermesi koşuluyla 

kendi yöntemlerini (şirket içi Standart Çalışma Prosedürleri) kullanabilir. Ek olarak, 

uygulanan test yöntemleri ve test koşulları açık ve tam olarak tanımlanmalı ve ürün 

etiketinde görünen etkililik beyanını ele almalıdır.  Biyosidal ürün içermeyen bir 

kontrol işlemi tüm laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir. 

Gerçek tekrarlamanın elde edilmesinin neredeyse kesinlikle imkansız olduğu ve 

normal kontrol yöntemlerinin tek bir insektisidal ürünün kullanımıyla sınırlı olmadığı 

saha denemeleri durumunda, ürün performansını etkilemesi beklenebilecek tüm 

faktörlerin tam açıklaması verilmelidir.  Bunlar, yetkililere elde edilen sonuçların 

yorumlanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.  

5.6.4.15.2.1 Test türleri  

Eşek arısına karşı kullanılacak bir ürün, Vespula spp.  veya Dolichovespula spp. 

kolonileri ve/veya işçileri üzerinde test edilmelidir.  

5.6.4.15.2.2 Laboratuvar simüle edilmiş kullanım testleri ve saha 

denemeleri 

Eşek arısına karşı biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için farklı laboratuvar türleri 

ve saha testleri kullanılabilir.  Test örnekleri aşağıda listelenmiştir. 

Laboratuvar testleri  

Eşek arıları laboratuvarda küçük kavanozlarda veya Petri kaplarında test edilebilir.  

Eşek arıları, yuvalarından yiyecek olmadan izole edildiklerinde saatler içinde açlıktan 

ölebilecekleri için yiyeceğe (örneğin şeker çözeltisi) yeterli erişime sahip olmalıdır.  

Yüzey işlenebilir, ardından farklı zaman aralıklarında böcekler eklenebilir.  Alternatif 

olarak, eşek arılarına doğrudan püskürtme yapılabilir.  
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Kullanılan konsantrasyonlar beyana uygun olmalıdır.  Yere serme yüzdeleri ve/veya 

ölüm oranı ve/veya artık etki belirlenir.  

Benzer sayıda tekrarı olan biyosidal ürün içermeyen bir kontrol işlemi tüm 

laboratuvar çalışmalarına dahil edilmelidir.  

Kovucular/çekiciler 

Eşek arısına karşı kovucu veya çekici etkisi olan ürünler için üzerinde anlaşmaya 

varılmış protokoller bulunmamaktadır.  Testler, pratik kullanım durumunu taklit 

edecek şekilde tasarlanmalıdır.  Çalışma sonuçları, ürünün etkililiğinin net bir 

resmini sağlamalıdır.  Yöntemler iyi tanımlanmalıdır.  Çalışmalardan sunulan veriler, 

tedavi edilen alan başına uygulanan doza dayalı olarak eksiksizlik açısından kontrol 

edilir.  Maruziyet süresinin yeterli olup olmadığı da kontrol edilir.  Formülasyon tek 

başına, yani taşıyıcı olmadan (örneğin, taşıyıcı olarak doku içeren bir ürün) test 

edilmişse, taşıyıcıdan salımla ilgili veriler de gereklidir.  

Saha denemeleri  

Eşek arısı yuvalarını öldürdüğü beyan edilen insektisitler bir saha denemesinde test 

edilmelidir.  Ürünün etkililiği en az 5 yuvada test edilmelidir.  Etiket beyanına bağlı 

olarak farklı yuvalar (konumlar) test edilmelidir (örneğin ağaçlarda veya binalarda 

serbest asılı, toprakta veya duvar boşluklarında gizlenmiş vb.).  İşlem görmemiş 

kontrollerle aynı test süresi boyunca benzer büyüklükteki birkaç yuva izlenmelidir.  

Ön işlem aktivite sayımı, hem işlenmiş hem de işlenmemiş yuvaların önceden 

belirlenmiş bir zaman aralığı üzerinden alınmalıdır.  Eşek arısı kolonisi aktivitesi için 

iyi belirlenmiş bir parametre, belirli bir zamanda koloniye giren ve çıkan eşek arısı 

sayısı olarak tanımlanan trafik hızıdır.  Koloni aktivitesinin ve gelişiminin bir resmini 

elde etmek için trafik hızı işlemden 7 gün önce en az 5 dakika, günün iki farklı 

saatinde ve tedavi gününde belirlenebilir.  Her iki gözlem arasındaki zaman aralığı 

en az 2 saat olmalıdır.  Tedavi, etiket talimatlarıyla tutarlı olmalıdır.  Yuva görünür 

olduğunda, doğrudan işlenebilir.  Bazı durumlarda yuva, örneğin evlerin 

duvarlarının veya tavanlarının arasına gizlenir.  Bu durumlarda normalde arıların 

yuvanın gizlendiği boşluğa girdiği tüm açıklıklar işlenmelidir.  Yuva konumu, giriş 

sayısı ve eşek arısı türleri tanımlanmalıdır.  

İşlemden 24 saat sonra, bir hafta ve iki hafta sonra, işlenmiş ve işlenmemiş 
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yuvalardaki trafik hızının belirlenmesi ile aktivite ya da yokluğu kaydedilmelidir.  

Pupalar elimine edilmediğinde pupalardan çıkan eşek arısı larvaları besleme görevini 

üstlenebildiğinden, bir ve iki hafta sonra kontrol gereklidir.  

5.6.4.15.2.3 Beyan türü başına gereksinimler 

Eşek arısı yuvasının kontrolüne yönelik ürünler:    

 En az 5 işlenmiş yuva ile saha denemesi.  Uçan eşek arıların kontrolüne yönelik 

ürünler: 

 Laboratuvar veya simüle edilmiş kullanım testi.  Eşek arılarını kovmaya yönelik 

ürünler  

 Taklit kullanım veya saha denemeleri.  

5.6.4.15.3 Ruhsatlandırmanın değerlendirilmesi 5.6.4.15.3.1 Normlar ve 

kriterler 

Bir biyosidal ürün, yalnızca “yeterli düzeyde etkililiğe sahipse” onaylanabilir.  Eşek 

arıları için bu şu şekilde uygulanır.  

Eşek arısı yuvasının kontrolüne yönelik ürünler:    

 bir saha testinde gerekli sonuçlar: 

o işlenmiş yuvaların %80'inde, uçan eşe karısı ölüm oranı 24 saat içinde %100 

olmalı ve işlenmiş tüm yuvaların bir ve iki hafta sonra %100 ölüm oranı (yani, yuva 

aktivitesinin görünür belirtisi olmaması) olmalıdır.  

Uçan eşek arıların kontrolüne yönelik ürünler: 

 bir laboratuvarda veya simüle edilmiş kullanım testinde gerekli sonuçlar:  

o Ürünle temastan sonra 5-10 dakika içinde (veya beyana göre), spreyden hemen 

sonra ve kalan sürenin sonunda ≥% 90 yere serme;  

o Etikete göre ölüm oranı, tercihen 1 saat içinde %90.  Eşek arılarını kovmaya 

yönelik ürünler  

 Simüle edilmiş kullanımda veya saha testinde gerekli sonuçlar: 

o kovuculuğu gösteren simüle edilmiş kullanım testi; 

o Kovuculuk gösteren beyan saha testine bağlı olarak. 
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5.6.5 PT19 Kovucular ve Çekiciler (eklembacaklı olmayanlar) 

Lütfen bu kılavuzun 1-3 genel kısımlarına ve TNsG'ye bakınız. 

Bitki korumaya yönelik kemirgen kovucuların etkililik testi için EPPO yönergeleri 199 

ve 200 mevcuttur.  Bunlar biyosidal kullanım için değiştirilebilir.  

5.6.6 PT20 Diğer omurgalılar 

Lütfen bu kılavuzun 1-3 genel kısımlarına ve TNsG'ye bakınız. 

5.7  DİĞER BİYOSİDAL ÜRÜNLER (ANA GRUP 4) 

5.7.1 PT21 Çürüme önleyici ürünler 

5.7.1.1 GENEL GİRİŞ 

Bu bölüm, AB Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR, Yönetmelik (AB) 528/2012) 

kapsamında ürünlerin ruhsatlandırılması için geçerli olan çürüme önleyici ürünlere 

yönelik etkililik testlerinin değerlendirilmesi için metodolojiyle ilgilidir. 

5.7.1.1.1 Giriş 

Bu ana bölüm, Ürün Tipi 21 - Çürüme Önleyici Ürünler kapsamındaki biyosidal 

ürünler için etiket beyanları desteklemek için mevcut olması gereken verilerin 

doğasını ve kapsamını açıklamaktadır. Bunlar, BPR'de "gemiler, su kültürü ekipmanı 

veya suda kullanılan diğer yapılar üzerindeki kirletici organizmaların (mikroplar ve 

daha yüksek bitki formları veya hayvan türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol 

etmek için kullanılan ürünler" olarak tanımlanmaktadır. 

5.7.1.1.2 Kaplama Tipleri 

Halihazırda mevcut olan çürüme önleyici ürünler, aşağıdaki geniş kaplama türlerine 

ayrılabilir:  

 Çözünür matris 

 Çözünmez matris 

 Kendinden cilalı 

Yukarıda ana hatları verilen kaplama türlerinin sınıflandırılması geneldir.  Bazı 

çürüme önleyici ürünlerin tek bir kaplama teknolojisine dayanması gerekmediği ve 

farklı teknolojilerin kombinasyonlarının müşteri spesifikasyonlarına ve çevresel 

gereksinimlere uyacak şekilde çürüme önleyici formülatörler tarafından geliştirildiği 
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unutulmamalıdır.  Ana kaplama türlerinin bir açıklaması Ek 20'de bulunabilir.  

Her bir kaplama türü için ekte açıklanan koruma sürelerinin, bu çok geniş gruplar 

içindeki ürünler kullanılarak elde edilebilecek tipik ömür süreleri olduğuna dikkat 

edilmelidir.  Bir çürüme önleyici kaplamanın etkililiği, büyük ölçüde kullanıma, 

örneğin bir geminin çalışma modeline bağlı olacaktır (örneğin kuru havuzlama 

aralığı, seyir hızı ve boşta kalma sürelerinin yanı sıra sıcaklık, kirlilik yoğunluğu ve 

geminin ticaret yaptığı diğer çevre özellikleri). Ayrıca, çürüme önleyici boya 

spesifikasyonunun bu spesifik koşulları karşılayacak şekilde ne ölçüde uyarlandığına 

da bağlıdır.  Yüzey hazırlığı, astarlar, iş kalitesi, kuru film kalınlığı vb. de korumanın 

kalitesini ve/veya süresini etkileyebilir.  

5.7.1.1.3 Etki Şekli 

Çürüme önleyici ürünler, boyalarda bulunan aktif madde(ler) için ayırma aracı 

görevi gören boya filmleri oluşturur.  Aktif madde(ler), ürünlerin belirtilen kullanım 

ömrü boyunca açığa çıkarak boya yüzeyinde biyosidal ürün açısından zengin bir 

mikro tabaka oluşturacaktır.  Burada, bu su mikro tabakasında, konsantrasyon, 

kirletici organizmaların yerleşmesini ve/veya büyümesini engellemeye yeterli 

olmalıdır.  Çeşitli kaplama türlerinin ilgili etki şekillerinin ve fiziksel özelliklerinin 

daha ayrıntılı bir açıklaması bu belgenin Ek 20'sinde ana hatlarıyla verilmiştir.  

5.7.1.1.4 Çürüme önleyici ürünlerin sınıflandırılması 

Farklı kullanım türleri için çürüme önleyici boyalar mevcuttur.  Tipik olarak yatlar, 

ticari gemiler (dökme yük gemileri, tankerler, konteyner gemileri, araba taşıyıcıları, 

yolcu gemileri vb.) ve su ürünleri yetiştiriciliği için önerilirler.  

Üç geniş ürün kategorisi (Ek 20'de), ürünlerin aktif maddenin/maddelerin salımını 

kontrol etme şekli ile tanımlanabilir.  Tek aktif bir maddenin, çok çeşitli kirletici 

organizmaları kontrol etmek için yeterince geniş bir spektrum aktivitesine sahip 

olamayacağı gerçeği göz önüne alındığında, çürüme önleyici ürünler genellikle 

birden fazla aktif madde içerir.  

5.7.1.1.5 Aktivite spektrumu 

Hedef organizmalar çok farklı taksonomik gruplara aittir.  Kirli bir topluluk içinde 

yaşayabilen birçok organizma vardır, ancak sadece birkaçı ciddi kirlenme 
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sorunlarına neden olur.  Hangi organizmaların sorun yaratacağı, yerel koşullara ve 

her bir geminin çalışmasına bağlıdır.  Örneğin, Avrupa sularındaki tipik hedef 

organizmalar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki cinsin çeşitli türlerini 

içerebilir: Pseudomonas (hafif balçık), Amphora (yoğun balçık), Ulva (makro-alg) ve 

Semibalanus (hayvanlar).  

Kirletici organizmalar ve büyüme oranları tropikal ve ılıman bölgeler arasında 

farklılık gösterir.  Kirlilik yoğunluğu ve bir kirlilik topluluğuna hakim olan türler yerel 

ve mevsimsel olarak değişebilir.  Belirli hedef organizmalara karşı etkililik beyanında 

bulunmak normalde mümkün olmasa da, başvuru sahipleri, ürünün aşağıdaki kirlilik 

gruplarından bir veya daha fazlasına karşı etkili olup olmayacağına dair bir gösterge 

ile ürünün bir "çürüme önleyici ürün" olduğu yönündeki etiket beyanlarını 

tamamlamayı seçebilirler: 

 Balçık 

 Yabani ot (makro alg)  

 Hayvanlar 

5.7.1.1.6 Dosya gereksinimleri 

Çürüme önleyici ürünlerin etkililik değerlendirmesi için aşağıdaki hususlar gereklidir:  

1. Teknik veri sayfası dahil olmak üzere etiket beyanları ve kullanım talimatları 

2. Ürünle ilgili etkililik verileri 

5.7.1.1.7 Etiket beyanları 

Her ürün için, sunulan dosyanın bir parçası olarak bir dizi etiket beyanı sunulmalıdır.  

Ürünün faaliyetine ilişkin beyanlar, bir teknik veri sayfasında veya diğer ilgili 

belgelerde yapılanların yanı sıra etiketin üzerindekileri içerir.  Metni basitleştirmek 

için aşağıda yalnızca "etiket beyanı" terimi kullanılacaktır.  

Genel olarak, çürüme önleyici ürünler beyanı oldukça belirsiz olabilir, örneğin 

'profesyonel uygulama için çürüme önleyici ürün'.  Etiket ayrıca ürünün hangi kirlilik 

gruplarında (Madde 5.7.1.1.5) etkili olduğunu ve deniz suyunda mı yoksa tatlı suda 

mı kullanılabileceğini belirtmelidir.  

Su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan ürünler, soğutma sistemlerinin giriş ve çıkış 

borularında veya diğer “gemi dışı” kullanımlar için gemiler dışındaki alanlarda 
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kullanılan ürünler için etiket beyanı daha kesin olmalıdır ve ürünün kullanılabileceği 

amaçları açıkça tanımlamalıdır. 

BPR Madde 69(2)(f)'ye göre etiket, biyosidal bir ürünün ruhsat verildiği kullanımları 

açık ve silinmez bir şekilde göstermelidir.  

5.7.1.1.7.1 Kullanım Alanları 

Ürün etiketi, teknik veri sayfası veya diğer ilgili belgeler, ürünün ana kullanım 

kategorileri hakkında bilgi içermelidir; örneğin gemiler ve daha büyük teknelerde, 

yatlarda, sabit kurulumlarda veya su ürünleri ekipmanlarında kullanım.  Bu, 

normalde ürünün deniz suyunda mı yoksa tatlı suda mı kullanılması (esasen veya 

münhasıran) gerektiğine ilişkin bilgileri de içerecektir.  

Statik koşullar altında kirlilik sorunu daha şiddetli olduğundan, kurulumlar ve 

eğlence gemileri (normalde marinalara bağlanır), zamanlarının çoğunu hareket 

halinde geçiren ticari gemilere göre daha hızlı kirlenir.  Bu nedenle, bir ürün 

özellikle statik veya eğlence amaçlı kullanım için tasarlandıysa, bu etiket 

beyanlarında belirtilmelidir.  

(İnsan riski değerlendirme amaçları için, bir etiket beyanının bir ürünün amatör 

kullanım için mi yoksa yalnızca profesyoneller tarafından mı uygulanacağını 

belirtmesi önemlidir.)  

5.7.1.1.7.2 Uygulama yöntemi/doz oranı 

Çürüme önleyici kaplamalar, havasız ve geleneksel sprey, fırça ve rulo veya 

daldırma ve batırma (su ürünleri) gibi yöntemler kullanılarak uygulanabilir.  

Belirtilen toplam kuru film kalınlığı, planlanan kuru havuzlama aralığına, teknenin 

faaliyetine (yelken hızı ve boşta kalma süreleri gibi) ve geminin çalıştığı yerin 

sıcaklığına, kirlenme yoğunluğuna ve diğer çevresel özelliklere bağlı olarak 

değişecektir. Ayrıca, daha büyük gemiler normalde farklı çürüme önleyici ürünlere 

ve örneğin su akışı ve ışık koşullarına bağlı olarak su altı teknesinin farklı bölümleri 

için belirlenen farklı boya film kalınlıklarına sahip olacaktır.  Su altı gövdesinin geri 

kalanına göre daha az sıklıkta bakım aralıklarına sahip olanlar ve güçlü su akışına 

sahip olanlar (örneğin iticiler içinde) gibi bazı alanlar,  bu alanlarda yerli olmayan 

türlerin transmigrasyon riskini en aza indirmek için daha yüksek film kalınlıkları 
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gerektirebilir. 

Boya kalınlığının, uygulanan boyanın kalınlığından bağımsız olarak kirlenmeyi 

kontrol edecek bir ürünün etkililiğini etkilemediğine dikkat etmek önemlidir.  Bunun 

yerine film kalınlığı, ürünün hizmet içi ömrünü belirleyecektir.  

Çürüme önleyici boyalar için uygulanan doz (uygulanan boya film kalınlığı) ile 

ürünün etkililiği arasında doğrudan bir ilişki yoktur (örneğin, daha fazla pestisit 

uygulamasının pestisit konsantrasyonunu ve dolayısıyla haşere üzerindeki kontrol 

etkisinin büyüklüğünü arttırdığı tarım kimyasallarından farklı olarak). 

Kullanım sırasında kaplamanın "cilalama ile çıkmasını" ve kirlenmeye duyarlı olan 

altta yatan antikorozif boyanın açığa çıkmasını önlemek için gemiye yeterli boyanın 

uygulanmasını sağlamak amacıyla önerilen kuru film kalınlıkları verilmiştir. Boya 

sprey ile uygulandığında, antikorozifin küçük alanlarının açıkta kaldığı "iğne deliği" 

gibi olası uygulama kusurlarına karşı koruma sağlamak için normalde birden fazla 

kat boya uygulanır.  

Üç ana çürüme önleyici kaplama türü (Ek 20), yeterli miktarda aktif madde (ler) 

salımını sürdürme yeteneklerinde değişiklik gösterdiğinden, bu farklı tipik 

ömürlerine yansır. 

5.7.1.1.8 Etkililik testleri 

5.7.1.1.8.1 Laboratuvar testleri (in vitro tarama testleri dahil)  

Laboratuvar testleri tipik olarak tek aktif bir madde üzerinde ve sınırlı sayıda test 

organizması ile gerçekleştirilir ve bir maddenin bilinen bir kirletici türe karşı spesifik 

etkisi hakkında bilgi sağlayabilir.  Model hedef organizmaların bu testlerde 

kullanılabileceği gibi laboratuvarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilenlerin de (örn. 

juvenil kaya midyesi) kullanılabileceği kabul edilmektedir.  Kritik kirletici türler 

olduğu bilinen türlerin kullanımına önem verilmelidir.  

Laboratuvar testleri, yeni aktif maddeleri taramak için genellikle araştırma sırasında 

çok erken bir aşamada, bireysel aktif bir maddenin etkililiğini göstermek için rutin 

olarak kullanılır.  

Ürünün gerçekçi bir değerlendirmesi olmadığı için, tek tek boyaların laboratuvar 

testleri yapılmamaktadır.  Bunun yerine rutin olarak saha testi yapılır (aşağıda 
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açıklanmıştır).  

5.7.1.1.8.2 Simüle edilmiş saha testleri (statik sal testi)  

Bunlar, aday ürünle veya bir model kaplama tipine dahil edilmiş aktif madde(ler) ile 

yapılan çalışmalar olabilir.  Bu tür testler, test kaplamasıyla işlenmiş panellerin 

uygun bir yerde aylar veya yıllar boyunca statik sallar üzerinde daldırılmasını içerir.  

Su ürünleri için bu, test ürünü ile işlenmiş ve uygun bir yere daldırılmış ağlar veya 

kafesler (bölümleri) olabilir.  

Çürüme önleyici kaplamalarla ilgili etkililik verileri, normalde en az altı aylık pik 

kirlilik aktivitesi test edilerek oluşturulmalıdır.  Pratik olduğu kadarıyla test yeri 

(yerleri) ürünün amaçlanan kullanımlarını temsil etmelidir.  Kirlilik ile mücadelede 

mevsimsel değişiklik olan yerlerde test yaparken, test süresi tüm kirlenme 

sezonunu kapsamalıdır.  Bir sezonun uzunluğu, test sahasının yerine bağlı olarak 

değişecektir.  Test yeri (yerleri) seçilirken, barınak (güçlü dalgalar ve gemi 

trafiğinden) ve erişim gibi faktörler, su değişim koşullarına ve bir sahadaki suyun 

son kullanım koşullarını temsil edip etmediğini belirleyen diğer özelliklere göre 

dengelenmelidir.  

Sal testi doğal ortamlarda yapıldığından, aynı ürün farklı yıllarda aynı sahada farklı 

performans gösterebilir.  Kirlilik yoğunluğundaki bu değişkenlik ve dolayısıyla test 

sonuçları, hava koşullarından, besinlerin mevcudiyetinden ve kirlilik türünü ve 

kapsamını ve birikim ve büyüme oranını etkileyebilecek diğer kontrol edilemeyen 

faktörlerden kaynaklanmaktadır.  Bu nedenle, negatif bir kontrol (çürüme önleyici 

etkisi olmayan bir yüzey) tüm testlere dahil edilmelidir; bu, test edilen kaplamalar 

tamamen etkisiz ise statik koşullar altında ortaya çıkabilecek kirlilik derecesini 

gösterir.  Etkililiği kanıtlanmış veya bilinen bir referans kaplama (pozitif kontrol) da 

kullanılabilir.  Bir test kaplaması üzerinde mevcut olan mutlak kirlilik miktarı, yıldan 

yıla aynı yerde tekrarlanamayabilir.  

Etkililik çalışmaları, dönem boyunca düzenli kirlilik değerlendirmelerini içerir.  Bu 

değerlendirmeler genellikle ana kirlilik türlerini (örn. balçık, alg ve diğer yabani otlar 

ve midyeler veya diğer kirletici organizmalar) tanımlar, ancak bunları cins ve türler 

olarak tanımlamak gereksizdir.  Test panellerindeki keskin kenarların korunması zor 

olabileceğinden, panellerin önünde büyümeyen (yani kenarlar boyunca yapışmış) 
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kirlilik göz ardı edilmelidir.  

Verilerin sunumu, test panellerinin fotoğrafları ve/veya diyagramları ile birlikte 

değerlendirme yöntemini (test panelleri için derecelendirme/puanlama ve bunların 

nasıl yorumlandığı) içermelidir.  

5.7.1.1.8.3 Saha testleri/kullanımda izleme  

Saha testleri, pratik koşullara uzun dönemli maruziyet içerdiğinden, kullanım 

testleri olarak kabul edilebilirler.  Saha testleri, çürüme önleyici ürünlerin, çürüme 

önleyici ürün hizmette olduğu zaman karşılaşılanlara benzer çalışma koşulları ve 

gerilimler altında test edilmesine izin verir.  

Bu testlerin olası örnekleri şunları içerir:    

 Tam bir kuru havuzlama aralığı sırasında veya sırasında kaplanmış panellerin bir 

gemiye bağlandığı panel testleri  

 Gemilerin gövde üzerinde şerit veya yama olarak test kaplamasıyla boyandığı 

yama testleri  

 Su ürünleri ağlarının, kafeslerinin vb. kullanımda izlenmesi  

Bir uygulamayı desteklemek için üretilen herhangi bir saha verisi, tam olarak 

formüle edilmiş ticari ürüne çok benzeyen aday ürün veya temsili ürünler üzerinde 

yürütülmelidir.  Benzer (ancak aynı olmayan) bir üründen veri arasında köprü 

kurulmasını desteklemek için sağlam bir gerekçe sunulmalıdır.  

Saha denemeleri sırasında aynı anda işlenmemiş panelleri veya yamaları 

çalıştırmanın mümkün olmayabileceği kabul edilmektedir.  Bu nedenle, ana çürüme 

önleyici kaplamanın test süresi boyunca performansı hakkında bilgi verilmelidir.  Bir 

çürüme önleyici ürünün tam olarak işlenmiş bir gemideki performansının izleme 

raporları da mevcutsa sunulabilir. Ayrıca, saha denemelerinden veri üretiminin 

gerçekleştirilmesi uzun yıllar gerektirebileceği ve yeni aktif maddeler (veya yeni 

aktif madde kombinasyonları veya konsantrasyonları) içeren ürünlere veya yeni 

teknolojilere dayalı kaplama türlerine göre iyi bilinen teknolojiler için mevcut olma 

olasılığının daha yüksek olduğu da kabul edilmektedir. 

Saha verilerinin mevcut olmadığı durumlarda, başvuru sahibi, uygun olduğu 

durumlarda diğer mevcut formülasyon(lar) hakkında veri sağlama ve bilimsel 
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gerekçeli durumlar ve argümanlar aracılığıyla mevcut başvuruyu okuma seçeneğine 

sahiptir.  Bu tür argümanlar şunları içerebilir:  

 'Eski' (ve iyi belgelenmiş) ve 'yeni' çürüme önleyici ürün kompozisyonu 

 "Eski" ve "yeni" çürüme önleyici ürünün simüle edilmiş saha testleri 

 "Eski" çürüme önleyici formülasyonları hakkında olası saha verileri 

 Köprülemenin neden uygun olduğu gibi daha fazla gerekçelendirme (örneğin 

kullanımda izleme)  

Yeni teknolojiye dayalı ürünlere yerleşik biyosidal ürünler eklendiğinde veya yeni 

aktif maddeler geliştirilirken kapsamlı saha verilerinin veya köprü verilerinin mevcut 

olamayabileceği anlaşılmaktadır.  Farklı gemilerden yapılan saha testleri, 

operasyonel modellerin ve ticaret yollarının çeşitliliği ve kaydedilmeyen 

beklenmedik durumlar veya olaylar olasılığı nedeniyle etkililiği karşılaştırmak için 

sınırlı değere sahiptir.  Bu, uygulama ve izleme ile ilgili karmaşıklık ve gereken uzun 

maruziyet süreleri ile birlikte, kullanım testlerinin neden normalde yeni çürüme 

önleyici ürünler için mevcut olmadığını açıklar.  Bununla birlikte, kullanım/saha 

testleri ile ilgili veriler mevcut olduğunda, bunlar ek bilgi olarak sunulmalıdır.  

Bununla birlikte, ürün bu noktaya kadar birkaç yıldır piyasada olacağından, bir ürün 

ruhsatının yenilenmesinde saha verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu verilerin nasıl 

gerçekleştirileceği ve değerlendirileceği konusunda daha fazla kılavuz gelecekte 

geliştirilecek ve bu kılavuza dahil edilecektir.  

5.7.1.1.8.4 Etkililik testlerinin tekrarlanması 

Çürüme önleyici boyalar normalde ürün geliştirme sırasında seri olarak test edilir; 

burada, aralarında sadece küçük farklılıklar bulunan bir dizi formülasyonla işlenen 

paneller, diğer boya özellikleri üzerindeki maruziyetin etkilerini değerlendirmek ve 

formülasyonların etkililiğine bakmak için test edilir.  

Test doğal bir ortamda gerçekleştirildiği için, aynı test sahasında farklı yıllar 

arasındaki kirlilik yayılımındaki ve yoğunluktaki varyasyon değişiklik gösterecektir.  

Değişken bir doğal ortam, yıllar arasında kirlilik aktivitesindeki farklılıklar ve etkililik 

oluşturma kriterleri (bir etiket beyanının genel niteliği), çok ayrıntılı 

değerlendirmeleri gereksiz kılar.  
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Ancak, değerlendirmenin bilimsel titizliğini artırmak için, üç kopya plağın sonuçları 

sunulmalıdır.  

Bireysel formülasyonların birden fazla kopyasını test etmenin yaygın bir uygulama 

olmadığı kabul edilmektedir, ancak aynı kombinasyon ve aktif madde 

konsantrasyonunu içeren benzer formülasyonlarla işlenen paneller, bu 

formülasyonların aday ürünle ilişkisini açıklayan uygun şekilde güvenilir gerekçeli 

bir durumla desteklendiklerinde kopyalar olarak kabul edilebilir. Bu tür panellerden 

elde edilen sonuçlar, kullanılan formülasyonların ayrıntıları ve gerekçeli durum ile 

birlikte sunulmalıdır. 

5.7.1.1.9 Standart test yöntemleri 5.7.1.1.9.1 Simüle edilmiş kullanım 

testi yöntemleri 

Çürüme önleyici kaplamaların sal testi yoluyla simüle edilmiş saha verilerinin 

oluşturulması için mevcut standart test yöntemleri şunlardır:  

1. Çürüme önleyici ürünlerin etkililik değerlendirmesi.  Çürüme önleyici etkililik 

değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması.  CEPE Çürüme Önleyici 

Çalışma Grubu, Haziran 2012.  Bu metodoloji, Uluslararası Boya ve Baskı Mürekkebi 

Konseyi - IPPIC tarafından da benimsenmiş ve Teknik Toplantı I 2013 PT 21 etkililik 

çalıştayında sunulmuştur (Ek 21).  

2. Amerikan Test Yöntemleri Derneği (ASTM) - ASTM D3623 - 78a (2004) ASTM 

D6990-5 (2011) Deniz Kaplama Sistemlerinin Biyolojik Kirlilik Direncini ve Fiziksel 

Performansını Değerlendirmeye Yönelik Standart Uygulama ile bağlantılı Sığ Su 

Altında Çürüme Önleyici Panelleri Test Etmek için Standart Test Yöntemi.  

Yukarıdaki her iki yönteme dayalı raporlar kabul edilmelidir.  

Bununla birlikte, ASTM yöntemlerinin öncelikle ABD Donanması'nın ayrıntılı 

gereksinimlerini karşılamak için geliştirildiği ve genel çürüme önleyici endüstrisi 

tarafından yaygın olarak kullanılmadığı belirtilmelidir.  Bunun temel nedenleri, 

kaynak yoğun olmaları (hem kullanılan materyallerde gerekli detay seviyesi 

açısından hem de bireysel organizmaların sayısı ve çapı da dahil olmak üzere 

kirletici türlerin analizi ve raporlanması açısından), dolayısıyla genel bir ürün etiketi 

beyanını doğrulamaya yönelik gereksinimleri aşmaları (çünkü normalde yalnızca 

genel kirlilik türlerini belirtir ve bunların boyutları yasal amaçlar için rapor edilir)], 
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ve daha iyi ve daha uygulanabilir alternatiflerin mevcut olduğu nispeten eski 

materyalleri (boyaları) belirtmeleridir. Bununla birlikte, yöntemler biyolojik 

araştırma için iyi bir temel sağlayabilir.  

5.7.1.1.9.2 Saha/Kullanım testleri 

Şu anda çürüme önleyici ürünlerin saha değerlendirmesini kapsayan ulusal veya 

uluslararası standartlar bulunmamaktadır.   Saha testleri (gemilerde uygulama) 

nadiren formülasyonları taramak ve zaman alıcı ve maliyetli olduklarından ve 

sonuçlar büyük ölçüde tek tek gemilerin operasyonlarına bağlı olduğundan bir 

etkililik beyanının temelini oluşturmak için kullanılır.  Saha denemelerinin 

kullanıldığı ölçüde, bunların amacı, farklı kullanım koşulları (örneğin, gemi hızı, 

boşta kalma süreleri, vb.) sırasında halihazırda ticari formülasyonlar arasındaki 

göreceli etkililik farklılıklarını belirlemektir. 

Tipik olarak yeni bir çürüme önleyici boya, artan bir iyileştirmeyi veya belirli bir 

kullanıcı gereksinimine adaptasyonu temsil eder.  Bu nedenle, normal olarak, 

benzer ticari ürünlerden elde edilen deneyim, üreticinin yeni bir ürünün etkililiği ile 

ilgili sahip olduğu güvene katkıda bulunacaktır.  

Bununla birlikte, bir ürün ruhsatının yenilenmesi noktasında, bir ürün birkaç yıldır 

piyasada olacaktır ve kullanımdaki ürünün gerçek performansını göstermek için 

saha verileri oluşturulmalıdır.  

5.7.1.1.10 Direnç 

Direnç, Ana Bölüm 6'daki Ürün Değerlendirmesine ilişkin TNsG'nin genel bölümünde 

tartışılmaktadır.  Direnç incelemesi, ürün ruhsatlandırmasında değerlendirmenin bir 

parçasıdır.  Aktif maddenin onayı sırasında gözden geçirilmemiş yeni bilgiler 

mevcutsa, bu bilgi ürün ruhsatlandırması sırasında verilmelidir.  

Genel olarak, gemiler farklı aktif maddeler içeren çeşitli çürüme önleyici boya 

ürünleri ile işlem gördüklerinden, denizde kullanım için direnç gelişimi beklenmez.  

Ancak, bu tatlı su ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanım için geçerli olmayabilir.  

5.7.1.1.11 Direnç gelişme raporları her zaman belirtilmelidir. Hizmet ömrü 

Hizmet ömrü gezi tekneleri için amatör çürüme önleyici ürünlerin normalde bir yat 

sezonu boyunca dayandığı beyan edilir ve her yıl yeniden işlenmesi tavsiye edilir.  
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Ticari gemiler, kuru havuzlama aralıklarına ve çalışma modellerine bağlı olarak 

kapsamlı özel yapım boya özelliklerine sahip olacaktır.  Farklı ışık koşulları ve 

hidrodinamik kuvvetler nedeniyle, geminin farklı yerlerinde sıklıkla farklı ürünler ve 

film kalınlıkları kullanılmaktadır.  Bir etiket beyanının farklı kullanım türlerini 

içermesi durumunda (örneğin, hem gemiler hem de statik kurulumlar), ilgili koruma 

süreleri farklılık gösterebilir.  

Kirletici organizmaların yerleşme ve bağlanma yetenekleriyle ilgili olarak, statik 

koşullar, o sırada yalnızca nispeten kısa süreler için boşta olan gemilerdeki 

koşullardan çok daha uygundur.  Bu, yakın kıyı koşullarında meydana gelen en 

yüksek deniz büyümesi seviyeleri ile birlikte (2.1'de açıklandığı gibi), statik sal 

testinin neden en kötü durum testi olduğunu açıklar.  Ancak gezi tekneleri için 

kullanım koşulları çok farklı olabilir.  Bu nedenle, testler sıklıkla önerilen kullanımla 

aynı sayıda kirlenme sezonu için yapılır.  

Bir ürünün kullanım ömrünün ne kadar olacağı etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu 

değildir.  

5.7.1.2 Denizde kullanıma yönelik ürünler 

5.7.1.2.1 Giriş 

Sal testleri, statik yapıları ve testlerin kıyıya yakın ortamlarda gerçekleştirilmesi 

nedeniyle kirlilik yoğunluğu açısından en kötü durum koşullarını temsil etmektedir.  

Çürüme önleyici boyalardan aktif maddelerin salınmasına hidrodinamik kuvvetler 

(yani cilalama yoluyla) yardımcı olduğundan, hareket eden tekneler ve gemilere 

kıyasla statik yüzeylerde kirlilik daha şiddetli olacaktır.  

Kıyı sularının en yüksek kirlilik yoğunluğuna sahip olduğu bilinmektedir.  Kıyılar 

boyunca kıyı bölgesi, dünya okyanuslarının küçük bir bölümünü oluşturur, ancak 

toplam deniz üretimine önemli ölçüde katkıda bulunur.  Bunun nedeni, bentik 

üretimin (birim yüzey alanı başına) pelajik üretimi on kat aşmasıdır.  Kıyı 

makrofitleri, deniz foto-sentetik organizmalarının toplam biyokütlesinin üçte ikisini 

oluşturur, ancak bunlar okyanusların yüzey alanının yalnızca %0,5'inden daha 

azında yaşayabilirler35.   

35 R.S.K. Barnes ve R.N. Hughes. An introduction to Marine Ecology. Blackwell Scientific Publications, 1986. Sayfa 37-39 
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Bu nedenle, kıyı sularında (en kötü durum) etkililik kanıtlandığında, bir ürünün açık 

deniz ve acı koşullarda da etkili olduğu varsayılır ve veriler bu kullanımları 

desteklemek için kullanılabilir.    

5.7.1.2.2 Dosya gereksinimleri 

Etkililik testinden elde edilen sonuçların bir raporu, test bölgesi, test prosedürleri ve 

rapor edilen veriler hakkında aşağıdakileri de içerebilir:  

 Panel tipi ve panel hazırlığı hakkında uygulama ve bilgi yöntemi;  

 Konum, coğrafya ve su değişim koşulları;  

 Mevsimsel değişiklikler de dahil olmak üzere su sıcaklığı ve tuzluluk;  

 Test yüzeyinin yönü, boyutları ve maruziyet derinliği;  

 Test panellerinin boyutları ve materyal türü;  

 Test edilen ürün ve kontrolün(kontollerin) özdeşliği;  

 Panel hazırlığı ile ilgili detaylar (uygulama tekniği, olası astar boya, boya filmi 

kalınlığı, kat sayısı);  

 Testin tarihi ve süresi;  

 Bir test panelinin her bir bireysel değerlendirmesinden alınan tarih ve ham 

veriler;  

 Test paneli ve kontrollerin fotoğrafları;  

 Maruziyet süresi boyunca her incelemede genel kirlilik değerlendirme 

derecelendirmesi;  

 Raporlama yapan şirketin genel kirlilik değerlendirme derecelendirmesini 

sağlamak için kullanılan ağırlıklandırma sisteminin açıklaması.  Bu, genel bir etkililik 

değerlendirmesi sağlamak için kirlilik kapsamının nasıl ağırlıklandırıldığını 

içermelidir.  Açıklama şeffaf olmalı ve yapılan hesaplamaları açıkça açıklamalıdır. 

(Ek 22'deki örneğe bakınız);  

 Test edilen ürün için korumasız referans ve etiket beyanına göre sonuçların 

geçerliliğine ilişkin bir sonuç ve tartışma içeren verilerin yorumlanması.  
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5.7.1.2.2.1 Testler ve saha denemeleri 

Denizde oluşan çürümeyi önleyici ürünlerin etkililiğini göstermek için önerilen 

yöntem statik sal testidir.  Sal testi, çok sayıda formülasyonun en kötü durum 

koşullarında test edilmesine izin verir.  

Avrupa kıyı sularında en az bir sal testi sağlanmalıdır.  Atlantik veya Kuzey Avrupa 

Denizlerinde test tercih edilir; ancak diğer Avrupa suları da kabul edilebilir.  Ek 

testlerin raporlarının da sağlanması tercih edilir, ancak bu ek testler başka yerlerde 

de yapılabilir (örneğin Avrupa'da veya dünyanın başka bir yerinde).  Ürün başına en 

az üç kopya panel sağlanmalıdır (testlerin kopyalanması hakkında daha fazla bilgi 

için 5.7.1.1.8.4 kısmına bakınız).  Testler en az bir kirlenme sezonu için yapılmalıdır 

ki bu en az altı aylık en yoğun kirlenme aktivitesi dönemini kapsar.  

5.7.1.2.3 Ruhsatlandırma değerlendirilmesi 

Bir ürünün çürüme önleyici bir etki üretme yeteneği, aktif maddenin(maddelerin) 

aktivitesi ve boyanın mekanik/fiziko-kimyasal özelliklerinin bir kombinasyonu ile 

belirlenir.  Bir çürüme önleyici ürünün etkililiğini tanımlayacak parametreler şunları 

içerir:  

 Aktif maddenin(maddelerin) gücü ve salım hızı  

 Operasyonel modeller (örn. hız, boşta kalma süreleri, kuru havuzlama aralığı 

vb.)  

 Suyun fiziko-kimyasal koşulları ve kirlilik yoğunluğunu etkileyen diğer iklimsel, 

mevsimsel veya yerel faktörler (örn. besin konsantrasyonu, gün ışığı saatleri, 

tuzluluk, sıcaklık, buz varlığı, bulanıklık, vb.)  

Bir başvuruyu desteklemek için sunulan etkililik verileri, ürünün beyan edilen 

etkililik seviyesine sahip olup olmadığını belirlemek için değerlendirilen bilgilerin bir 

kısmını temsil eder.  Bir çürüme önleyici ürünün gerçek hizmet içi performansının, 

bir tekne veya geminin nasıl ve nerede çalıştırıldığı, mevsimsel ve yıllık değişimler 

ile çürüme önleyici kaplamanın kendisinin özelliklerini içerebilen bir dizi faktöre bağlı 

olacağı kabul edilmektedir.  Ticari gemiler, çeşitli planlanan (ve öngörülemeyen) 

çalışma koşullarını karşılamak için özel ürün spesifikasyonlarına sahiptir.  Bu 
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nedenle, bir ürünün 2.3.1 paragrafındaki kriterlere göre tipik kirlilik koşulları altında 

genel etkililiği gösterilmelidir.    

5.7.1.2.3.1 Normlar ve kriterler 

Bir etkililik testinin amacı, etiket beyanını desteklemektir.  Etkililik, test substratı 

üzerindeki kirlenme derecesini, aynı anda ve aynı yerde maruz kalan benzer, ancak 

korumasız bir substrat üzerindeki kirlenme ile karşılaştırarak değerlendirilir.  

Kirlenme kapsamı, genellikle balçıklar, algler ve hayvanlar (kaya midyesi, midye 

vb.) gibi tipik deniz kirliliği türlerinin kapsamına göre değerlendirilir.  

Balçık kirliliği makro kirliliğe kıyasla daha az önemli olduğundan, üç tür kirlilik türü 

(balçık, makro-algler ve hayvanlar) test edilen ürün için genel bir kirlilik 

değerlendirmesine birleştirildiğinde farklı şekilde derecelendirilebilir (örneğin, bir 

geminin yakıt tüketimi ve manevra kabiliyeti için).  Genel bir kirlilik 

değerlendirmesi, örneğin 'Mükemmel', 'İyi', 'Orta' ve 'Kötü' gibi kategorilerdeki bir 

panelin etkililiğini tanımlayabilir.  Ana kirlilik kategorilerinin kapsamının genel bir 

kirlilik değerlendirmesi sağlamak için nasıl birleştirilebileceğini gösteren bir örnek Ek 

22'de verilmiştir. 

Farklı şirketler farklı genel kirlilik değerlendirme sistemleri kullanabileceğinden ve 

sonucun yorumlanması ürün tipine göre farklılık gösterebileceğinden (deniz suyu 

gemileri için 'zayıf' etkililik tatlı su yatları için 'iyi' olabilir), bu derecelendirmeler, 

ruhsatlandırma için geçme/kalma kriteri olarak kullanılmaz.  Bunun yerine, kontrol 

ve test panellerindeki kirlilik yüzdesi kullanılır. 

Normalde, deniz sularında test edildiğinde, negatif kontrol, testin sonunda en az 

%75 kirlilik kapsamına sahip olacaktır.  Bu durumda, test edilen bir ürünün sonucu, 

paneller üzerindeki makro kirlilik kapsamı %25'in altında ise kabul edilebilir 

olmalıdır.  Makro kirlilik, kaya midyesi, tüp solucanları veya alg yaprakları gibi insan 

gözüyle görülebilen büyük, farklı çok hücreli organizmalar olarak tanımlanır36.  5 

mm'den kısa algler, ince tüylerle birlikte mikro kirlilik olarak kabul edilmelidir.  

 

IMO’nun 2011 İstilacı Su Türlerinin Transferini En Aza İndirmek için Geminin Biyolojik Kirliliğinin Kontrolü ve Yönetimi  36

Yönergesi, Bölüm 2.1.  Tanımlar.  
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%25 kriteri karşılanmazsa, ürünün neden yine de amaçlanan kullanım için yeterince 

etkili olarak değerlendirilebileceğine dair bir gerekçe sunulmalıdır.  

5.7.1.3 Tatlı su kullanımına yönelik ürünler 

5.7.1.3.1 Giriş 

Tatlı ve acı suların, deniz sularına kıyasla daha az kirlilik sorunu oluşturduğu 

bilinmektedir.  Etkili çürüme önleyici koruma, genel kirlilik tehlikesinin düşük olduğu 

durumlarda bile çevre açısından önemli olabilir.  Örneğin, istilacı türlerin (zebra 

midyeleri gibi) iç su yollarına, göllere veya acı denizlere veya bunların arasında yer 

değiştirmesi riskini azaltmak için.  

5.7.1.3.2 Dosya gereksinimleri 

Test prosedürü ve verilerinin raporlanması ile ilgili gereksinimler için 5.7.1.2.2'ye 

bakınız.  

5.7.1.3.2.1 Testler ve saha denemeleri 

Hem tatlı su hem de deniz sularında kullanılması amaçlanan ürünler için, deniz kıyı 

suyunda bir sal testi yeterlidir ve tatlı su koşulları altında ayrı bir etkililik testi 

normal olarak yapılmaz.  Tatlı ve acı suların deniz sularına kıyasla daha az kirlilik 

sorununu temsil ettiği bilindiğinden, köprüleme prensibinin kullanılması ve deniz 

sularında yapılan testlere başvurmak yaygın bir uygulamadır.  

Yalnızca tatlı suda kullanılması amaçlanan ürünler için, tatlı suda en az bir sal testi 

sağlanmalıdır.  Sal testleri tatlı suda yapıldığında, test sahası, tercihen zebra 

midyelerinin bulunduğu bir alanda, nispeten yüksek kirlilik seviyelerine sahip olduğu 

bilinen bir alan olmalıdır.  Bununla birlikte, ek testlerin raporlarının da sağlanması 

tercih edilir.  Ürün başına en az üç kopya panel sağlanmalıdır (testlerin 

kopyalanması hakkında daha fazla bilgi için 5.7.1.1.8.4 kısmına bakınız).  Testler en 

az bir kirlenme sezonu için yapılmalıdır ki bu en az altı aylık en yoğun kirlenme 

aktivitesi dönemini kapsar.  

5.7.1.3.3 Ruhsatlandırma değerlendirilmesi 

Bkz. Bölüm 5.7.1.2.3.  
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5.7.1.3.3.1 Normlar ve kriterler 

Bir etkililik testinin amacı, etiket beyanını desteklemektir.  Etkililik, test substratı 

üzerindeki kirlenme derecesini, aynı anda ve aynı yerde maruz kalan benzer, ancak 

korumasız bir substrat üzerindeki kirlenme ile karşılaştırarak değerlendirilir.  

Tatlı suda bir etkililik testinin gerçekleştirilmesi durumunda, kirlilik tehdidi düşük 

olduğundan, bir negatif kontrol test panelinde %75 veya daha fazla kirlilik yaratan 

organizmaların kapsanmasının beklenemeyeceği unutulmamalıdır.  Bu nedenle, 

mikro kirliliğin baskın olduğu ve makro kirlilik kapsamının %75'ten az olduğu bir 

test yapılırsa, test yine de geçerli olabilir.  Negatif kontrol yüzeyinin %75'inden 

daha azının kirlilik ile kaplı olması durumunda, testin neden geçerli sayılması 

gerektiğine dair bir açıklama sağlanmalıdır.  

Tatlı suda makro kirliliğin (tatlı su hidrozoanları veya zebra midyeleri gibi) tamamen 

negatif bir kontrolü kapsayabilmesi de mümkündür.  

Kontrol panelinin %75 veya daha fazla kirletici organizma kapsama alanına sahip 

olduğu tatlı sudaki testler için, test edilen bir ürünün sonucu, panellerdeki makro 

kirlilik kapsamı %25'in altındaysa kabul edilebilir olarak değerlendirilmelidir.  

Deniz suyundaki testler için kriterler için 5.7.1.2.3 kısmına bakınız.  

5.7.1.4 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanıma yönelik ürünler 

5.7.1.4.1 Giriş 

Su ürünleri yetiştiriciliği kullanımında, çürüme önleyici ürünler; kafesler, ağlar, 

halatlar, şamandıralar ve dubalar gibi daldırılmış yapıların yanı sıra boru hatları, 

pompalar, filtreler ve bekletme tankları gibi ekipmanlar da dahil olmak üzere 

altyapıyı işlemek için kullanılır.  

5.7.1.4.2 Dosya gereksinimleri 

Test prosedürü ve verilerinin raporlanması ile ilgili gereksinimler için 5.7.1.2.2'ye 

bakınız.  

5.7.1.4.2.1 Testler ve saha denemeleri 

Kullanım koşullarında etkililiği göstermek için ilgili saha veya simüle edilmiş 
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kullanım denemeleri sağlanmalıdır. Statik testler, su ürünleri yetiştiriciliği kullanımı 

için gerçek yaşam koşullarına çok benzer.  Test yüzeyleri, saldan güvenli bir şekilde 

asılan panelleri ve ağ/kafes örneklerini içerebilir.  

En az bir saha testi sağlanmalıdır. Bununla birlikte, ek testlerin raporlarının da 

sağlanması tercih edilir.  Ürün başına en az üç kopya sağlanmalıdır (testlerin 

kopyalanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için 5.7.1.1.8.4 kısmına bakınız).  Testler en 

az bir kirlenme sezonu için yapılmalıdır ki bu en az altı aylık en yoğun kirlenme 

aktivitesi dönemini kapsar.  

5.7.1.4.3 Ruhsatlandırma değerlendirilmesi 

Bir ürünün çürüme önleyici bir etki üretme yeteneği, boyanın mekanik ve fiziko-

kimyasal özelliklerine bağlıdır.  Bir çürüme önleyici ürünün etkililiğini 

değerlendirirken dikkate alınması gereken ilgili parametreler şunları içerir:  

 Boyadaki aktif maddenin/maddelerin gücü ve salım oranı  

 Suyun fiziko-kimyasal koşulları ve kirlilik yoğunluğunu etkileyen diğer iklimsel, 

mevsimsel veya yerel faktörler (örn. besin konsantrasyonu, gün ışığı saatleri, 

tuzluluk, sıcaklık, buz varlığı, bulanıklık, vb.)  

Etkililik testlerinden elde edilen sonuçların bir raporu, test bölgesi, test prosedürleri 

ve rapor edilen veriler hakkında aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 Uygulama yöntemi (örn. ağların daldırılması) ve test substratının türü  

 Konum, coğrafya ve su değişim koşulları  

 Su sıcaklığı ve tuzluluk 

 Yönelim, boyutlar, test yüzeyinin maruziyet derinliği ve testin tarihi ve süresi  

 Kirliliğin kapsamı ve ana kategorileri ve bunun korumasız bir yüzeye göre 

yorumlanması ve test edilen ürün için etiket beyanı 

5.7.1.4.3.1 Normlar ve kriterler 

Bir etkililik testinin amacı, etiket beyanını savunmaktır.  Etkililik, test substratı 

(panel, kafes, ağ, vb.) üzerindeki kirlenme derecesini, aynı anda ve aynı yerde 

maruz kalan benzer, ancak korumasız bir substrat üzerindeki kirlenme ile 

karşılaştırarak değerlendirilir.  

Etkililik, işlenmiş yüzeydeki kirlilik, korumasız yüzey üzerindeki kirliliğe kıyasla 
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önemli ölçüde azalırsa kanıtlanır.  

Kirlilik kapsamı, genellikle tipik kirlilik türlerinin kapsamına göre değerlendirilir.  Bu 

derecelendirmeler daha sonra üç ana kirlilik türü için birleştirilmiş bir rakam 

sağlamak üzere birleştirilir: balçık, makro algler ve hayvanlar (Ek 22, Tablo 2).  Üç 

tip, test edilen ürün için genel bir kirlilik değerlendirmesiyle birleştirildiğinde farklı 

şekilde derecelendirilebilir.  Örneğin, ağlar ve kafesler aracılığıyla su değişimi için 

balçık kirliliği makro alglere ve büyük sert hayvanlara kıyasla daha az önemlidir.  

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan bir ürün paneller üzerinde test ediliyorsa, test 

için geçme/kalma kriterleri paragraf 5.7.1.2.3 ile aynı olabilir.  

5.7.2 PT22 Mumyalama ve tahnitçi sıvıları 

5.7.2.1 Genel giriş 

BPR Ek V, Ürün Tipi 22 ürünlerini şu şekilde tanımlamaktadır: "Mumyalama ve 

tahnitçi sıvıları.  İnsan veya hayvan bedenlerinin veya bunların parçalarının 

dezenfeksiyonu ve korunması için kullanılan ürünler." Bu amaçla mumyalama, 

sadece ölen kişinin gömülmeden önce geçici olarak korunmasını amaçlar.  

Tahnitçilik sıvıları ve uzun dönemli koruma amaçlı olanlar (örneğin, nakliye 

durumları olarak ülkelerine geri gönderilme) bu rehber dokümanın kapsamında 

değildir.  Bu spesifik durumlar, gelecekteki bir güncellemede dikkate alınacak ve 

yeni BPR kılavuzu yapısındaki Cilt II Bölüm B'ye dahil edilecektir.  

Bu rehber doküman, başvuru sahiplerinin etkililik yönüyle ilgili bir ruhsatlandırma 

talebi dosyası derlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve bu nedenle, 

pazarlama ruhsatları için biyosidal ürünlerin etkililik değerlendirmelerini yürütmek 

için genel koşulları belirtir.  

Bu rehber doküman, yasal değişiklikler veya teknik gelişmeler olması durumunda 

gözden geçirilebilir. 

5.7.2.2 Ürünlerin kullanımı 

5.7.2.2.1 Bedensel dekompozisyon sorunu 

5.7.2.2.1.1 Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik ölüm sonrası aktiviteler 

Kanın dolaşımı durduğu ve dokulara artık oksijen gitmediği anda vücut 

dekompozisyona başlar.  Çürümeye elverişli koşullar altında, vücut ölümden sonraki 
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ilk birkaç saat içinde soğur, dehidrasyon (morluk) ve kas glikojeninin anaerobik 

hidrolizinden kaynaklanan ölü sertliği birlikte başlar.  Hücre yıkımının ilk aşamaları, 

morluğun başlamasıyla birlikte görülebilir.  

Vücudun organik maddesinin doğal bozunması, enzim, doku ve mikrobiyal 

süreçlerin etkisinden kaynaklanır.  Özellikleri, ölüm sonrası meydana gelen fiziksel, 

kimyasal ve mikrobiyolojik değişikliklerin ardışık sırasını belirleyen ekosistem; 

ortam faktörleri (sıcaklık, higrometri), bireysel faktörler, özellikle vücudun suyu, kas 

ve yağ kompozisyonu ve hem harici (deri) hem de dahili (sindirim ve inhalasyon) 

vücudun kendi mikrobiyal florası arasındaki etkileşim kümesi olarak tanımlanabilir.  

Bu koşullar birlikte, baskın yerli floranın oluşumunu, alıştırılmasını ve gelişimini ayrı 

ayrı veya birlikte etkiler ve böylece metabolizmayı hızlı veya yavaş dekompozisyona 

yönlendirir.  

Başlangıçta gizli olan mikrofloranın aktivitesi yoğunlaşır; organik maddenin 

mineralizasyonunun ilk aşamaları, nitrojen, karbon, oksijen ve hidrojen sikluslarının 

aşamaları hem yüzeysel hem de derin dekompozisyonu oluşturur.  Bu çürüme, 

kısmen organik dokuların, özellikle bağırsak florasındakiler olmak üzere bireyin 

barındırdığı bakterilerin ve ardından mantarların etkisi altında dekompozisyonuyla 

ve kısmen organik madde ve mineralizasyondan sorumlu bakterilerin vücut sıvıları 

yoluyla yavaş yavaş vücudu istila ederek dekompozisyonuyla tanımlanır. 

Substratı sağlayan proteinler, lipitler ve bazı karbonhidratlar bozundukça; kükürt, 

nitrojen ve karboksilatlar içeren kötü kokulu çözünebilir ve gaz halindeki maddeler 

üretirler.   Flora tarafından yerinde geliştirilen belirli faaliyetlere bağlı olarak, ortaya 

çıkan kötü kokular yapısı ve yoğunluğu açısından değişiklik gösterebilir.  Daha 

yüksek sıcaklıklar ve kimyasal gruplar arasındaki girişimler ile artar.  Bozunma 

ilerledikçe, kötü kokuların kaynağı yavaş yavaş vücudun kendisinden çürümenin sıvı 

ürünlerine doğru hareket eder ve bunlar hızla kötü kokuların ana kaynağı haline 

gelir.  Organik madde hidrolize hale geldikçe daha çözünür bileşikler haline 

geldikçe, mikroorganizmaların onları özümsemesi ve kötü kokuların üretimini 

kolaylaştırması kolaylaşır. 

5.7.2.2.1.2 İlgili mikroorganizmalar 

 Sıvıların ve yumuşak dokuların dekompozisyonunun erken aşamalarında 
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(gazların üretilmesiyle), yalnızca aşağıdaki türler bulunur: Pseudomonas 

fluorescens ve Micrococcus ureae; 

 lipit dönüşümünün sonraki bir aşamasında aşağıdakiler görülür: Pseudomonas 

sp. ve sonra   

Pyogenes sp. 

İlk dalga aerobik bakterilerden oluşurken, aşağıdakiler anaerobiktir (Diplococcus 

magnus, Streptococcus sp., Serratia liquefaciens, Bacteriodes sp. etc.). Vücudun 

bakteri ve çürükçül mantarlar nedeniyle bu dekompozisyonu, organik maddenin 

mineralizasyonunda aktif olan bakteriler tarafından daha sonra ve zamanla takip 

edilen kalıntıların otolizine neden olur, ancak bu son aşama nem seviyesiyle ilgilidir. 

Vücudun çevresi ile ilgili çeşitli faktörlerin (nem, sıcaklık, havalandırma) yanı sıra 

büyüklüğü, yaşı, ölüm nedenleri ve depolanma yeri de devreye girer. 

Çürüme, ağırlıklı olarak birey tarafından barındırılan bakterilerden, özellikle bağırsak 

florasındakilerden etkilenir.  Çürüyen bedenlerde sıklıkla bulunan bakteri türleri 

şunlardır: 

 bağırsak kökenli: enterobakteriler, özellikle Escherichia coli; clostridia, özellikle 

Clostridium tetani, C. welchii ve C. difficile; ve fekal Streptococcus; 

 dermal kökenli: Staphylococcus spp.; 

 çevre kökenli: Bacillus spp. 

Çürükçül mantarlar ve mayalar, belirli gruplarda birbirini izler ve flora, substratın 

kademeli olarak değişmesine paralel olarak değişir, bu nedenle, diğerlerinde değil, 

bazı mikota türleri için bir anda bir seçim habitatı sağlar. 

Vücudun bakteri ve çürükçül mikota nedeniyle dekompozisyonu, vücudu istila eden 

mineralleştirici bakteriler daha sonra biyosferdeki atık madde siklusuna sokmadan 

önce otolizin başlattığı değişikliği hızlandırır.  

Tüberküloz basili (mikobakterium tüberküloz) veya diğer mikobakteriler gibi başka 

patojenik mikroorganizmalar veya vücutta kalabilen hepatit veya İnsan İmmün 

Yetmezlik Virüsü (HIV) gibi virüsler de olabilir.  

5.7.2.2.2 İnsan vücudunu korumaya yönelik ürünler ve kullanımları 

5.7.2.2.2.1 Uygulama türleri  
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Mumyalayan, morluğu azaltmak ve koruyucu sıvının akışını kolaylaştırmak için 

uzuvlarda fiziksel olarak çalışarak başlar.  Bu, iki ayrı amaç için ve farklı 

konsantrasyonlarda kullanılır:  

 arteriyel sıvı: basınç altında damar sistemine enjekte edilen sulu bir çözelti 

(mumyalayan, nihai konsantrasyonu vücudun durumuna göre ayarlar).  Bu sıvı, 

arteryel sisteme karotis veya femoral arter yoluyla enjekte edilir (bazen difüzyon 

zayıfsa birkaç noktada).   Enjeksiyon, basınç altında (pompa ile) veya yerçekimi ile 

yapılır.  Bu, venöz drenaj ile sonuçlanır: enjekte edilen ürünle değiştirilir, kan 

vücuttan juguler ven yoluyla ayrılır.  Altı ila on litre enjekte edilir ve dört litre (kan 

ve diğer vücut sıvıları) emme yoluyla alınır; 

 kavite sıvıları: bunlar genellikle arteryel enjeksiyonla sulanamayan torasik ve 

abdominal kaviteleri korumak için yüksek konsantrasyonda kullanılır.  Bir pompaya 

bağlı bir trokar kullanılarak, yaklaşık iki litre saf seyreltilmemiş çözelti, göbeğe 

yakın bir kesiden periton kavitesine enjekte edilir.  

Ayrıca dermal kullanım için preparatlar da vardır.  Bunlar, yatak yaralarını tedavi 

ederek vücudun dekompozisyonunu sınırlamak için tasarlanmış jellerdir. Bu tür bir 

ürün için, başvuru sahipleri, ürünün etkililiğini gösteren değerlendirme kılavuzunun 

uygun bölümünü doldurmalıdır.  

Biyosidal aktif maddesine/maddelerine ek olarak, böyle bir formülasyon, biyosidal 

aktiviteye sahip olmaması gereken aşağıdaki ortak formülanları içerebilir:  

 antikoagülanlar: ürünü akışkanlaştırmak ve doğru difüzyonu sağlamak için 

(sodyum klorür ve sodyum sitrat);  

 nemlendirici ve rutubetlendirici maddeler: dokuları nemlendirerek ve daha esnek 

hale getirerek (gliserin, etilen glikol, propilen glikol, heksilen glikol, üre) vücudun 

kurumasını yavaşlatmak;  

 yüzey aktif maddeler: sıvının adsorbsiyonunu ve membranlara nüfuz etmesini 

kolaylaştırmak ve bu yüzey aktif maddeler genellikle aynı zamanda antimikrobiyal 

maddeler olduğundan genellikle katyonlar olan formülasyonun diğer bileşenlerinin 

çözünürlüğünü korumak;  

 renklendirici maddeler: sıvının kana benzer renkte olmasını sağlamak için; 

genellikle sentetik renklendirme maddeleri kullanılır (eozin, eritrosin veya gıda 
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boyası maddeleri);  

 parfümler. 

5.7.2.2.2.2 Estetik amaçlı kullanılan ürünler 

Koruma, yüzün yeniden şekillenmesini (modelleme mumu), üst ve alt çenelerin 

dikilmesini veya birbirine bağlanmasını, gözleri kapalı tutmak için göz kapaklarının 

altına göz kapaklarının yerleştirilmesini (veya muhtemelen kapalı tutulmasını) 

içeren estetik işlem ile desteklenebilir.  Son olarak, diğer tüm işlemler 

tamamlandığında, kısmen daha hoş bir görünüm vermek için kısmen dehidrasyonu 

geciktirmek için kozmetik makyaj uygulanabilir.  

Koruma ürününün etkililiği değerlendirilirken bu ürünler dikkate alınmaz.  Bununla 

birlikte, bu ürünler önemli miktarda aktif madde içeriyorsa ve vücut kompozisyonu 

üzerinde bir etki beyan ediyorsa, biyosidal ürün olarak kabul edilmelidir.  

5.7.2.3 Gerekli veriler 

5.7.2.3.1 Beyanlar ve etiketleme 

Bir PT 22 maddesinin onayına yönelik bir başvuru değerlendirilirken, etkililiğin 

değerlendirilmesi, mumyalama işlemine dahil edilebilecek diğer ürünlere (kozmetik 

olarak) değil, biyosidal ürünün etkililiğine odaklanır, bu nedenle bu husus, ayrıntıları 

talep üzerine temin edilmesi gereken, insan vücudu üzerinde yapılan laboratuar 

testleri ve testlerinde açık bir şekilde gösterilmelidir. 

Asgari olarak, bir PT 22 ürününün geniş bir bakteri spektrumuna karşı aktif olduğu 

beyan edilmelidir; mayalar, mantarlar ve virüsler ek bir spektrum olarak kabul 

edilir.  Yukarıda açıklandığı gibi, bakteriler, PT 22 ürünlerinin hedeflediği başlıca 

mikroorganizmalardır.  Maya, mantarlar ve virüsler, bedensel dekompozisyonun 

erken aşamalarında daha az ilişkiye sahiptir.  

Bununla birlikte, farklı mikroorganizma türleri üzerinde geniş bir spektruma sahip 

aktif bir madde, kullanıcılar için daha iyi koruma sağlayacaktır (örneğin, tüberküloz 

basillerine, hepatit virüslerine veya HIV'e vb. karşı).  

5.7.2.3.2 Etkililik testleri 5.7.2.3.2.1 Laboratuvar testleri  

Şu anda PT 22 ürünlerinin kapsadığı kapsamı hedefleyen Avrupa düzeyinde tanınan 

standart bir yöntem bulunmadığından ve ne Fransa'da ne de dünya genelinde 
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teknik referans belgeleri bulunmadığından, kullanılan yöntemlerin iki farklı ancak 

birbirini tamamlayıcı hedefe ulaşması önemlidir:  

 Vücut sıvılarını simüle eden kuvvetli bir şekilde müdahil olan organik yükün 

varlığında bakteriyel kürenin temsilcisi olan bakterilerin hızla yok edilmesi;  

 bu antibakteriyel aktiviteyi birkaç gün sürdürmek, böylece bu 

mikroorganizmaların daha sonra çoğalmadığını göstermek.  

5.7.2.3.2.2 Bakterisidal aktivitenin belirlenmesi  

Yukarıda daha önce bahsedildiği gibi, asgari beyan, bir bakterisidal aktivitedir.  

Fungisit veya virüsit aktiviteleri gibi diğer ek aktiviteler, ilgili testlerle 

desteklenmelidir.  

Mevcut teknikler arasından seçim aşağıdaki kriterlere göre yapılmıştır:  

 en azından Avrupa düzeyinde standardize edilmiş bir yöntem - tıp sektöründe 

kullanılan bakteriyel "süspansiyon" testi 

 organik vücut sıvılarını doğru bir şekilde simüle eden standartlaştırılmış güçlü bir 

organik yükün varlığı.  

Avrupa standartları sınıflandırmasına (EN 14885) uygunlukta, seçilen iki test, bir 

biyosidal ürünün gerçek koşullar altında kullanımını simüle ederek bakterisidal bir 

aktiviteye sahip olduğunu belirlemek için kantitatif süspansiyon testlerini içeren 

Kademe 2, Adım 1'deki test kategorilerine aittir: 

a) EN 13727 standardına göre testler: bu zorunlu test, bir bakteri süspansiyonunun 

titresinde 5'lik log indirgeme temelinde,  20 °C sıcaklıkta, 60 dakikalık temas için, 

güçlü bir organik yük varlığında (sığır albümini 3 g/L + küçükbaş eritrositleri 3 

ml/L), üç bakteri türü üzerinde (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541) bir ürünün minimum 

bakterisidal konsantrasyonunu belirler; 

b) EN 14348 standardına göre testler: başvuru sahibi tüberkülozdan sorumlu 

maddelere karşı faaliyetlerle ilgili herhangi bir beyanda bulunursa veya bu özel 

ihtiyacı karşılamak için tamamlayıcı testler gerekliyse, bu ek test dikkate 

alınmalıdır.  Bu test, bir bakteri süspansiyonunun titresinde 4'lük log indirgeme 

temelinde, 20 °C sıcaklıkta, 60 dakikalık temas için, güçlü bir organik yük varlığında 
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(sığır albümini 3 g/L + küçükbaş eritrositleri 3 ml/L), Mycobacterium terrae ATCC 

15755 bakterisi üzerinde bir ürünün minimum tüberkülosidal konsantrasyonunu 

belirleyen, önceki teste benzer bir metodolojiye sahiptir. 

Başvuru sahiplerinin, bir ürünün belirli bir mikro organizmayı hedeflediğine dair 

beyanları, ek çalışmalarla desteklenmelidir.  Örneğin, tüberkülozdan sorumlu 

ajanlara karşı bir aktivite beyanı EN 14348 standardına uygun olarak 

doğrulanmalıdır.  Belirli bir mikroorganizma için tanınmış bir standart yoksa, EN 

14348 standardı söz konusu mikroorganizma için kullanılabilir.  

Testler sırasında yürürlükte olan standartların en son sürümü kullanılmalıdır.  

Ayrıca Ek VI (77)'deki sonuçlara uygun olarak koruma, kontrol veya diğer 

amaçlanan etkilerin seviyesi, tutarlılığı ve süresi, asgari olarak, bu tür ürünlerin 

mevcut olduğu uygun referans ürünlerden kaynaklananlara veya diğer kontrol 

araçlarına benzer olmalıdır.  Referans ürün bulunmadığında, biyosidal ürün, önerilen 

kullanım alanlarında tanımlanmış bir koruma veya kontrol seviyesi sağlamalıdır. 

Formaldehit kullanımının geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, mevcutsa 

formaldehitin bakterisidal etkililiği hakkındaki başvuru bilgilerine dahil edilmesi 

faydalı olabilir.  

Fransa'da formaldehit en yaygın olarak kavite sıvısı için yaklaşık %28 ve arteriyel 

sıvı için %1.5 konsantrasyonlarda kullanılır.  Formaldehit şu anda gözden geçirme 

programında değerlendirme aşamasında olduğundan, değerlendirme raporu 

değerlendirmeyi yapan Yetkili Otorite (eCA) tarafından yayınlandığında etkililik 

verileri kullanılabilir hale gelebilir.  Yukarıda beyanların doğrulanması için önerilen 

standartlar, eCA tarafından formaldehitin etkililiği üzerine yayınlanan sonuçların bir 

sonucu olarak bu rehber dokümanın gözden geçirilmesi bağlamında veya bu aynı 

madde için başka verilerin gelecekte kullanılabilir hale gelmesi durumunda daha 

sonraki bir aşamada gözden geçirilebilir. 

5.7.2.3.2.3 Antibakteriyel aktivitenin sürdürüldüğünün doğrulanması 

Mumyalama sırasında biyosidal ürün gömülene kadar birkaç gün etkili kalmalıdır.  

Etikette belirtilen kalıcılık örneğin uyarım testleri ile kanıtlanmalıdır.   Aşağıdaki 

protokol, Fransız NF X30-503 standardından uyarlanmış olarak kullanılabilir (Sağlık 
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hizmetleri atığı - Enfeksiyonlar ve diğer benzer sağlık hizmetleri atıklarını içeren 

mikrobiyolojik ve mekanik risklerde dezenfeksiyon ön işlem cihazlarıyla azaltma).  

 Bakterilerin yok edilmesini ve sadece biyosidal ürün tarafından baskıya veya 

inhibisyona maruziyetini sağlamak ve bakteriyel canlanma olmadığını teyit etmek 

için, EN 13727 standardına göre işleme tabi tutulan bakteriyel süspansiyon, ortam 

sıcaklığında dört ila altı gün tutulur ve daha sonra bakteriler sayılır.  Laboratuvarda 

analize kadar 20 °C'de tutulur. 

 Bakteriyel süspansiyondaki bakteriler işlem gününde ve dört ila altı gün sonra 

tekrar sayılır.   

 Kalıcı dezenfeksiyon, bakteriyel canlanma olmamasıyla gösterilir, yani 4-6. 

gündeki bakteri sayısı, tedavi gününde alınan örnekte ölçülen bakteri yüküne 

kıyasla (0. Gün) birden fazla log artmamalıdır.  

 Ürünün "etkili" dozu, üst ve alt sınırlarla sınırlanan bir aralıkta olmalıdır, bunlar:  

o 4-6 gün sonra bakteri yenilenmesinin gözlendiği daha düşük bir 

konsantrasyondur;  

o daha yüksek konsantrasyondur.  

5.7.2.3.2.4 İnsan vücudu üzerinde testler  

İnsan vücudunun korunmasında kullanılan biyosidal ürün için in vitro etkililik 

testlerini tamamlamak için, ürün performansını değerlendirmek için vücutlar 

üzerinde testler gereklidir.  

Ölüm nedeni veya geçen süre veya mumyalama başlamadan önce vücudun durumu 

gibi biyosidal bir ürünün etkililiğini etkileyebilecek faktörlerin sayısı nedeniyle,   

familyalara göre incelenmek üzere bedenin korunması açısından sonuçların 

optimum değerlendirilmesi için Ek 23'teki kılavuzun gereksinimlerini ve ürüne ilişkin 

beyanları karşılayan yeterli sayıda beden (en az 20) mevcut olmalıdır. 

 Okuyucu için NOT: 

Başvuru sahibi, insan vücudu üzerinde testlerin yapıldığı Üye Devlette 

(MS) yürürlükte olan mevzuatı araştırmalıdır (örneğin, mevcut Fransız 

mevzuatı, henüz onaylanmamış bir ürünü test etmek için yalnızca 

bilime bağışlanan bedenlere 

izin vermektedir.  
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İnsan vücudu üzerinde yapılan bu testlere katılan bedenlerin bağışlanması için her 

merkez, kuruluşunda testlere tabi tutulan bedenlerin sayısını beyan etmelidir.  Bu 

beyan başvuru sahibine sağlanır ve başvuru ile birlikte sunulmalıdır).  

Her durumda, her Üye Devlette yürürlükte olan mevzuat ne olursa olsun, insan 

vücudu üzerinde iyi kalitede ve bu kılavuza uygun testler, dosya ruhsatlandırma için 

sunulduğunda Üye Devlet tarafından kabul edilecektir.  

Spesifik biyosidal ürünler için değerlendirme kılavuzu Ek 24'te gösterilmektedir.  

Amacı, genel mumyalama işlemini değerlendirmek değil, yalnızca ruhsat talep 

edilen biyosidal ürünü değerlendirmektir.  

Kılavuz şunlardan oluşur:  

 genel bilgiler: işlemin tarihi ve yeri, ölen kişinin kimliği (cinsiyet, yaş), kilo, 

şişmanlık, yağlılık, ölüm tarihi ve nedenleri, vb.;  

 ameliyat öncesi vücut muayenesi: vücut bütünlüğü, otopsi, dış protezler, 

ameliyat, görünür anormallikler (dekompozisyon, sertlik, dehidrasyon, morluk, 

dokuların rengi, dermal lezyonlar, karın şişkinliği, morarma vb.).  Kullanılan 

bedenler, bu bölümde listelenen kriter aralığını temsil etmelidir;  

 biyosidal ürünü enjekte etmek için kullanılan teknikler: zaman çizelgesi, 

enjeksiyon yerleri ve türleri, kullanılan biyosidal ürün, drenaj ve delme;  

 biyosidal ürünün enjekte edilmesine ilişkin gözlemler: başvuru sahibinin 

beyanlarına uygun olarak işlem sırasında, işlem 48 saat sonra ve farklı dönemlerden 

sonra gözlemler;  

 gerektiğinde, koruma işlemi sırasında diğer ürünlerin kullanımı: kozmetik amaçlı 

ürünler, nemlendiriciler ve diğer ürünler.  

Böylelikle mumyalayan, sağlanan kılavuzu kullanarak mumyalama ürününün bir dizi 

insan vücudu üzerindeki etkililiğini değerlendirir.  Etkililik, biyosidal ürünün 

enjeksiyonundan sonra cildin kokusu, rengi ve esnekliği ile ilgili gözlemlere göre 

imalatçı tarafından beyan edilen süre için değerlendirilir.  Bu insan vücudu üzerinde 

yapılan testlerin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, elde edilen 

sonuçlar, testlerin durdurulmasına ilişkin resmi kararın ardından üç yıl boyunca 
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geçerli kalır.  

5.7.2.3.2.5 Doz seçimi 

Beyan edilen kullanım dozu37 , başvuru sahibinin bir konusudur.  Aslında, vücut 

koşullarına bağlı olarak, laboratuvarda belirlenen dozun üzerinde birkaç dozun test 

edilmesi ve ardından zor durumlara uyarlanmış bir dizi dozun tanımlanması 

gerekebilir.  Tam preparatın yarattığı sağlık risklerine bağlı olarak, aranan etkililiğe 

ve mumyalama teknisyenlerine işverenleri tarafından uygulanacak önlemlere göre 

beyan edilen kullanım dozunu seçmelidirler (seçilen konsantrasyondaki aktif madde 

artı yardımcı maddeler ve çözücüler) .  Mumyalayan için risk oluşturabilecek 

patojenik mikroorganizmalar hakkında çok az şey bilindiğinde, koruma işlemi 

sırasında koruyucu önlemlerin alınması esastır.  

Bu önlemler, işlem için kullanılan biyosidal ürünü seçmek için birincil kriterler 

olmamalıdır.  

Başvuru sahibi tek bir değer yerine bir dizi doz seçerse, daha düşük olan, önceki 

bölümde tanımlandığı gibi uygun testlerle gerekçelendirilmelidir (ve ayrıca insan 

vücudu testlerinde farklı dozların test edildiği durumda daha yüksek doz, zor 

durumları kapsar).  Başvuru sahibi ayrıca, biri özel veya zor durumlar için daha 

konsantre olmak üzere iki farklı doz için onay talep edebilir (örneğin, ölümden bir 

süre sonra bulunan veya suyla temas halinde bulunan bedenler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Konsantrasyon ve enjekte edilen hacim 
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DEĞERLENDİRİLEN PARAMETRELERİN ÖZETİ SUNULAN ETİKET ÜZERİNDEKİ ETKİNLİK BEYANLARI 

1. Başvuru sahibi herhangi bir özel beyanda bulunuyor mu?  E/H  

2. Etiket üzerindeki etkinlik beyanları, bu tür bir ürün için bu rehber dokümanda 

açıklanan parametrelere göre değerlendirilmiş ve ele alınmış mı? E/H  

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3. Her çalışma (veya tamamlayıcı öğe) sağlamlık açısından ayrı ayrı değerlendirildi mi? E/H  

4. Her çalışma (veya tamamlayıcı öğe) kalite güvencesi için ayrı ayrı 

değerlendirildi mi? E/H  

5. Her çalışma (veya tamamlayıcı öğe) uygunluk açısından ayrı ayrı değerlendirildi mi 

(örn. beyanlarla ilgili güvenilirlik ve uygunluk açısından)? E/H  

KARAR VERME 

Mevcut tüm verileri göz önünde bulundurarak: 

6. Etiket üzerindeki beyanlar yeterince destekleniyor mu? E/H  

7. Etiket üzerindeki beyanlarda değişiklik yapılması gerekiyor mu? E/H  

8. Sunulan etkinlik verilerine dayanarak, ürünün kullanımı için ruhsatlandırma önerilebilir 
mi? E/H  

 

5.7.2.4 Ruhsat başvurusunun değerlendirilmesi 

Mumyalama ürününün değerlendirilmesi, aşağıdaki etkililik kriterlerini karşılıyorsa 

olumlu olacaktır:  

 laboratuvar testi: bakterisidal özellikler (EN 13727 ve/veya EN 14348 

standartları): zorunlu test koşulları;  

 laboratuvar testi: örn. uyarım testi: bakteri süspansiyonu ortam sıcaklığında 

tutularak, tedavi gününde (0. Gün) alınan örnekte ölçülen bakteri yüküne kıyasla en 

az 4-6 gün boyunca bir log daha fazla bakteri yinelemesi olmaması;  

 saha testi: kuruluşların %80'i T+48 saatte karşılama kriterlerini karşılamalıdır.  

Karşılama kriterleri kılavuza göredir: vücudun ilk koşullarına bağlı olarak cildin 

normal veya açık kokusu, rengi ve esnekliği.    

 

Açıklayıcı Ek 1. BEYAN MATRİSLERİ 

Talep matrisleri, bu rehber dokümana bağlı bir dizi tablodur: bu belgeler ECHA 

Biyosidal Ürün Etkililik Çalışma Grubu internet sayfasında mevcuttur 
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[http://echa.europa.eu/about- us/who-we-are/biocidal-products-

committee/working-groups/efficacy.]. 

Bu belgeye bağlı beyan matrislerinin, Ürün Tipi 1, 2, 3 ve 4 kapsamındaki biyosidal 

ürünleri ve İşlenmiş Eşyaları kapsaması amaçlanmıştır.  

Beyan matrisi, başvuru sahibi ve CA'lar için bir araçtır.  Ruhsatlandırma dosyasında 

ihtiyaç duyulan bilgilerin yakalanması, tipik ürün kombinasyonlarının, ürünlerin 

uygulama formatlarının ve hedef bölgelerin yeterince açıklanması amaçlanmaktadır.  

Ayrıca, bu şekilde kullanılacak bir ürün için yapılan beyanları ve bu beyanları 

(metodoloji ve uygun performans standartları açısından) test etmek için 

gereksinimleri de içerir.  

Okuyucu, matrislerin kullanım kalıpları, senaryolar ve test yöntemleri açısından 

kapsamlı olmadığına dikkat etmelidir.  

Beyan matrisi, beyan edilen bir etkiyi desteklemek için gereken etkililik verilerinin 

yapısı ve kapsamına ilişkin olarak hem başvuranlara hem de CA'lara net bir 

yönlendirme sağlamak için etkililik rehber dokümandaki ilgili bölümlerle birlikte 

kullanılmalıdır.  Talepler matrisi, bir PT1, PT2, PT3 veya PT4 biyosidal ürün ve 

İşlenmiş Ürünler için bir etkililik veri seti derlenirken gerekli bilgiler için bir kılavuz 

görevi görür.    

Not: 

 Matrisler içindeki her satır (giriş) bağımsız değildir ve diğer girişlere bağlanabilir.  

 Bu matrisler yalnızca bu ürünler için yapılan biyosidal beyanlara yöneliktir.  

 Beyan matrisi, en son teknolojiye göre düzenli olarak güncellenecektir.  

 

Açıklayıcı Ek 2. Dezenfektan biyosidal ürünlerin etkililik testi için 

standartlar ve test yöntemleri (PT 1-5) 

Bu rehber dokümanda referans verilen etkililiği test etme yöntemleri aşağıda 

listelenmiştir.  Avrupa Standartlarının (Tablo 28) kullanılması, eğer mevcutsa ve 

ilgili uygulama için uygunsa şiddetle tavsiye edilir38. 

38 CEN, standartları veya başka herhangi bir çıktıyı satmaz veya dağıtmaz. Tüm Avrupa Standartları (EN) ve taslaklar (prEN) 

ile diğer onaylanmış belgeler doğrudan CEN ulusal standardizasyon kuruluşlarından satın alınabilir. 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/efficacy
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Henüz bir uygulama için Avrupa Standardı mevcut değilse ve EN 14885'te belirtilen 

kurallara göre mevcut bir standardın uyarlanması mümkün değilse, diğer test 

yöntemleri ve rehber dokümanlar (Tablo 29) kullanılabilir.  Aşağıda belirtilen 

yöntemlerin, bir ürünün özel uygulamalar için etkililiğini kanıtlamak için uygun 

olmadığı durumlarda, diğer ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarından 

alınan yöntemler de kullanılabilir.  Bunlar örneğin OECD, ASTM veya ISO 

yöntemlerini içerir.  Testler gerçekleştirilmeden önce, değerlendiren CA ile bu tür 

test stratejilerinin kararlaştırılması önerilir.  

Testler, bir standardın ilgili son baskısına göre yapılmalıdır.  En son bilgiler için 

lütfen ilgili web sitelerini kontrol ediniz.  

Tablo 28: CEN Avrupa standartları  

Referans Başlık PT Kapsam/Açıklamalar 

EN 1276 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Gıda, 
endüstriyel, evsel ve 

kurumsal alanlarda 
kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 
antiseptiklerin bakterisidal 

aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

1,2,4 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı bakteri hücrelerinin 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakterisidal 

aktiviteyi test etmek için bir 
yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 

biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 1499 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Hijyenik el 

yıkama - Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 2) 

1 Bu Avrupa Standardı, hijyenik bir 
el yıkama ürününün, gönüllülerin 

yapay olarak kontamine olmuş 
ellerini yıkamak için kullanıldığında 

geçici olarak kontamine olan 
mikroorganizmaların bulaşmasını 

azaltıp azaltmadığını belirlemek 

için pratik koşulları simüle eden bir 
test yöntemini belirtir. 

EN 1500 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Hijyenik el 
ovucu - Test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 
adım 2) 

1 Bu Avrupa Standardı, hijyenik bir 

el ovucu ürününün, gönüllülerin 
yapay olarak kontamine ellerine 

sürüldüğünde geçici olarak 
kontamine olan 

mikroorganizmaların bulaşmasını 
azaltıp azaltmadığını belirlemek 
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için pratik koşulları simüle eden bir 
test yöntemini belirtir. 

EN 1650 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Gıda, 
endüstriyel, evsel ve 

kurumsal alanlarda 
kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 
antiseptiklerin fungisidal 

veya maya öldürücü 
aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

1,2,4 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı küf sporları ve/veya maya 

hücrelerinin sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek fungisidal veya 

maya öldürücü aktiviteyi test 
etmek için bir yöntemi belirtir. 

Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 
veya biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  
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Referans Başlık PT Kapsam/Açıklamalar 

EN 1656 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Veterinerlik 
alanında kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 
antiseptiklerin bakterisidal 

aktivitesinin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı bakteri hücrelerinin 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakterisidal 

aktiviteyi test etmek için bir 
yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 

biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 1657 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Veterinerlik 

alanında kullanılan kimyasal 
dezenfektanların ve 

antiseptiklerin fungisidal 
veya maya öldürücü 

aktivitesinin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi - 
Test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

canlı küf sporları ve/veya maya 
hücrelerinin sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek fungisidal veya 
maya öldürücü aktiviteyi test 

etmek için bir yöntemi belirtir. 
Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 12353 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Bakterisidal 
(Legionella dahil), 

mikobakterisidal, sporisidal, 
fungisidal ve virüsidal 

(bakteriyofajlar dahil) 
aktivitenin belirlenmesi için 

kullanılan test 
organizmalarının korunması  

1,2,3

, 
4,5 

Bu yöntem, kimyasal 

dezenfektanların ve CEN/TC 216 
tarafından ele alınan 

antiseptiklerin bakterisidal, 
mikobakterisidal, sporisidal, 

fungisidal ve virüsidal 
(bakteriyofajlar dahil) aktivitesinin 

belirlenmesi için kullanılan ve 
Avrupa Standartlarında tanımlanan 

test organizmalarının nasıl 
tutulacağını belirtir.  

EN 12791 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Cerrahi el 

dezenfeksiyonu - Test 
yöntemi ve gereksinimleri 

(Kademe 2, adım 2)  

1 Bu Avrupa Standardı, cerrahi el 
dezenfeksiyonuna yönelik bir 

ürünün, gönüllülerin temiz ellerinin 
tedavisi için kullanıldığında 

mikrobiyal floranın ellere 
bulaşmasını azaltıp azaltmadığını 

belirlemek için pratik koşulları 
simüle eden bir test yöntemini 

belirtir.  
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EN 13610 Kimyasal dezenfektanlar - 
Gıda ve endüstriyel 

alanlarda kullanılan kimyasal 

dezenfektanların 
bakteriyofajlarına karşı 

virüsidal aktivitenin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi - 
Test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 
adım 1)  

4 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

bulaşıcı bakteriyofaj partiküllerinin 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakteriyofajlara 

karşı virüsidal aktiviteyi test etmek 
için bir yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 
biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  

EN 13623 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Sulu sistemler 
için kimyasal 

dezenfektanların 

Legionella'ya karşı 
bakterisidal aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

2,4,5 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı Legionella hücrelerinin 

sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek Legionella'ya karşı 
bakterisidal aktiviteyi test etmek 

için bir yöntem belirtir.  Yaklaşım, 
formüle edilmiş ürünlere veya 

biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 13624 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Tıbbi alanda 

fungisidal ve maya öldürücü 
aktivitenin değerlendirilmesi 

için kantitatif süspansiyon 

testi - Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1) 

1,2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

canlı küf sporları ve/veya maya 
hücrelerinin sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek fungisidal veya 

maya öldürücü aktiviteyi test 
etmek için bir yöntemi belirtir. 

Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 
veya biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  
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Referans Başlık PT Kapsam/Açıklamalar 

EN 13697 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Gıda, 
endüstriyel, evsel ve 

kurumsal alanlarda 
kullanılan kimyasal 

dezenfektanların bakterisidal 
ve/veya fungisidal 

aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif gözeneksiz yüzey 

testi - Mekanik etki 
olmaksızın test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 
adım 2)  

2,4 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında bir çelik taşıyıcı 
üzerinde kurutulmuş canlı bakteri 

hücreleri ve/veya küf sporları 
ve/veya maya hücrelerinin 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakterisidal 

ve/veya fungisidal veya maya 

öldürücü aktiviteyi test etmek için 
bir yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 
biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  

EN 

1370439 

Kimyasal dezenfektanlar - 

Gıda, endüstriyel, evsel ve 
kurumsal alanlarda 

kullanılan kimyasal 
dezenfektanların sporisidal 

aktivitesinin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

4 

(1,2, 
3) 

Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı bakteriyel endosporların 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek sporisidal 

aktiviteyi test etmek için bir 
yöntem belirtir Yaklaşım, formüle 

edilmiş ürünlere veya biyosidal 

aktif maddelere uygulanabilir.  

EN 13727 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Tıbbi alanda 

bakterisidal aktivitenin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi - 
Test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 
adım 1)  

1,2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

canlı bakteri hücrelerinin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek bakterisidal 
aktiviteyi test etmek için bir 

yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 
formüle edilmiş ürünlere veya 

biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  
 

 

 

 

 

. EN 13704 gözden geçirilmektedir ve revize edilmiş standart, veterinerlik ve insan sağlığı bakımı alanlarını içerecektir 39 
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EN 14204 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Veterinerlik 
alanında kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 

antiseptiklerin 
mikobakterisidal aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 
canlı mikobakteriyel hücrelerin 

sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek mikobakterisidal 
aktiviteyi test etmek için bir 

yöntemi belirtir. Yaklaşım, formüle 
edilmiş ürünlere veya biyosidal 

aktif maddelere uygulanabilir.  

EN 14347 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Temel 

sporisidal aktivite - Test 
yöntemi ve gereksinimleri 

(Kademe 1)  

1,2,3
, 

4 

Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

canlı bakteriyel endosporların 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek sporisidal 
aktiviteyi test etmek için bir 

yöntem belirtir Yöntem bir 

Kademe 1 testi olarak beyan edilir, 
ancak gereksinimlerine bağlı 

olarak, sporisidal aktiviteyi test 
etmek için revize edilmiş/ek CEN 

metodolojisi mevcut olana kadar 
bir süspansiyon testi (Kademe 2, 

adım 1'e benzer) olarak hizmet 
edebilir.  Yaklaşım, formüle edilmiş 

ürünlere veya biyosidal aktif 
maddelere uygulanabilir.  

EN 14348 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Alet 

dezenfektanları dahil tıbbi 
alandaki kimyasal 

dezenfektanların 
mikobakterisidal aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemleri ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1) 

1,2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 

canlı mikobakteriyel hücrelerin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek mikobakterisidal 
aktiviteyi test etmek için bir 

yöntemi belirtir. Yöntem ayrıca 
sadece tüberkülosidal aktiviteyi 

göstermek için de geçerlidir. 
Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  
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Referans Başlık PT Kapsam/Açıklamalar 

EN 14349 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Veterinerlik 
alanında kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 
antiseptiklerin bakterisidal 

aktivitesinin mekanik etki 
olmaksızın gözeneksiz 

yüzeylerde değerlendirilmesi 
için kantitatif yüzey testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 2)  

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında bir çelik taşıyıcı 
üzerinde kurutulan canlı bakteri 

hücrelerinin sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakterisidal 

aktiviteyi test etmek için bir 
yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 
biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  

EN 14476 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Tıbbi alanda 

virüsidal aktivitenin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif süspansiyon testi  

- Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

1,2 
(4) 

Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında süspansiyondaki 

bulaşıcı virüs partiküllerinin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek virüsidal aktiviteyi 

test etmek için bir yöntemi belirtir.  
Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 14561 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Tıbbi alanda 
kullanılan aletler için 

bakterisidal aktivitenin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif taşıyıcı testi - Test 
yöntemi ve gereksinimleri 

(Kademe 2, adım 2)  

2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında bir buzlu cam 
taşıyıcı üzerinde kurutulan canlı 

bakteri hücrelerinin sayısındaki 
azalmayı değerlendirerek 

bakterisidal aktiviteyi test etmek 
için bir yöntemi belirtir. Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 

biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 14562 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Tıbbi alanda 
kullanılan aletler için 

fungisidal veya maya 
öldürücü aktivitenin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif taşıyıcı testi - Test 

yöntemi ve gereksinimleri 
(Kademe 2, adım 2)  

2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında bir buzlu cam 
taşıyıcı üzerinde kurutulmuş canlı 

küf sporları ve/veya maya 
hücrelerinin sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek fungisidal veya 
maya öldürücü aktiviteyi test 

etmek için bir yöntemi belirtir. 
Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  
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EN 14563 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Tıbbi alandaki 

aletler için kullanılan 

kimyasal dezenfektanların 
mikobakterisidal veya 

tüberkülosidal aktivitesinin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif taşıyıcı testi - Test 
yöntemi ve gereksinimleri 

(Kademe 2, adım 2)  

2 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında bir buzlu cam 

taşıyıcı üzerinde kurutulan canlı 

mikobakteriyel hücrelerin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek mikobakterisidal 
aktiviteyi test etmek için bir 

yöntemi belirtir.  Yöntem ayrıca 
sadece tüberkülosidal aktiviteyi 

göstermek için de geçerlidir. 
Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

EN 14675 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Veterinerlik 

alanında kullanılan kimyasal 
dezenfektanların ve 

antiseptiklerin virüsidal 
aktivitesinin 

değerlendirilmesi için 
kantitatif süspansiyon testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 1)  

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında süspansiyondaki 

bulaşıcı virüs partiküllerinin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek virüsidal aktiviteyi 
test etmek için bir yöntemi belirtir.  

Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 
veya biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir.  

EN 14885 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Kimyasal 
dezenfektanlar ve 

antiseptikler için Avrupa 
Standartlarının uygulanması  

1,2,3

, 
4,5 

Bu Avrupa Standardı, bu belgede 

atıfta bulunulan mikrobisidal 
aktivite beyanlarını desteklemek 

için ürünlerin uyması gereken 
Avrupa Standartlarını, yani test 

yöntemlerini belirtir.  Ayrıca 

Avrupa Standartlarında kullanılan 
terimleri ve tanımları belirtir. 

Aşağıdaki mikroorganizmalara 
karşı aktivitesi olduğu beyan 

edilen ürünlere uygulanabilir: 
vejetatif bakteriler (mikobakteriler 

ve Legionella dahil), bakteriyel 
sporlar, mayalar, mantar sporları 

ve virüsler (bakteriyofajlar dahil).    
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Referans Başlık PT Kapsam/Açıklamalar 

EN 16437 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Veterinerlik 

alanında kullanılan kimyasal 

dezenfektanların ve 
antiseptiklerin bakterisidal 

aktivitesinin mekanik etki 
olmaksızın gözenekli 

yüzeylerde değerlendirilmesi 
için kantitatif yüzey testi - 

Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 2) 

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında bir ahşap taşıyıcı 

üzerinde kurutulan canlı bakteri 

hücrelerinin sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek bakterisidal 

aktiviteyi test etmek için bir 
yöntemi belirtir.  Yaklaşım, 

formüle edilmiş ürünlere veya 
biyosidal aktif maddelere 

uygulanabilir. 

EN 16438 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Veterinerlik 

alanında kullanılan kimyasal 
dezenfektanların ve 

antiseptiklerin fungisidal 
veya maya öldürücü 

aktivitesinin mekanik etki 
olmaksızın gözeneksiz 

yüzeylerde değerlendirilmesi 

için kantitatif yüzey testi - 
Test yöntemi ve 

gereksinimleri (Kademe 2, 
adım 2) 

3 Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 
koşullar altında bir çelik taşıyıcı 

üzerinde kurutulmuş canlı küf 
sporları ve/veya maya hücrelerinin 

sayısındaki azalmayı 
değerlendirerek fungisidal veya 

maya öldürücü aktiviteyi test 
etmek için bir yöntemi belirtir. 

Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir. 

EN 16615 Kimyasal dezenfektanlar ve 

antiseptikler - Tıbbi alanda 
mendil kullanan mekanik 

etkili gözeneksiz yüzeylerde 
bakterisidal ve maya 

öldürücü aktivitenin 
değerlendirilmesi için 

kantitatif test yöntemi (4-

alan testi) - Test yöntemi ve 
gereksinimleri (Kademe 2, 

adım 2) 

2 (4) Bu Avrupa Standardı, tanımlanan 

koşullar altında bir PVC taşıyıcı 
üzerinde kurutulan canlı bakteri 

ve/veya maya hücrelerinin 
sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek bakterisidal 
ve/veya maya öldürücü aktiviteyi 

test etmek için bir yöntemi belirtir.  

Test, gözeneksiz yüzeyleri silme 
yoluyla dezenfekte etmek için 

kullanılan ürünler için geçerlidir ve 
mikrobisidal bir çözelti emdirilmiş 

"kullanıma hazır mendilleri" içerir. 

EN 16616 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Kimyasal-

termal tekstil 
dezenfeksiyonu - Test 

yöntemi ve gereksinimleri 
(Kademe 2, adım 2)  

2 
(3, 4) 

Bu Avrupa Standardı, kontamine 
tekstil ürününün işlenmesi için bir 

dezenfeksiyon işleminin 
mikrobisidal aktivitesinin test 

edilmesine yönelik bir yöntemi 
belirtir.  Prosedür, bir çamaşır 

makinesi kullanılarak 

gerçekleştirilir ve mikrobisidal 
aktivite, tanımlanan koşullar 
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altında bir pamuklu taşıyıcı 
üzerinde kurutulan bakteriyel, 

mikobakteriyel veya maya 
hücreleri ve küf sporları gibi canlı 

test organizmalarının sayısındaki 
azalma olarak değerlendirilir.  

EN 16777 Kimyasal dezenfektanlar ve 
antiseptikler - Tıbbi alanda 

kullanılan kimyasal 
dezenfektanların virüsidal 

aktivitesinin 
değerlendirilmesi için 

mekanik etkisiz kantitatif 

gözeneksiz yüzey testi - Test 
yöntemi ve gereksinimleri 

(Kademe 2, adım 2)  

2 
(4) 

Bu Avrupa Standardı, tanımlanmış 
koşullar altında bir çelik taşıyıcı 

üzerinde kurutulan bulaşıcı virüs 
partiküllerinin sayısındaki azalmayı 

değerlendirerek virüsidal aktiviteyi 
test etmek için bir yöntemi belirtir.  

Yaklaşım, formüle edilmiş ürünlere 

veya biyosidal aktif maddelere 
uygulanabilir.  

 

Tablo 29: Diğer test yöntemleri ve rehber dokümanlar 

 

Referans Başlık PT Notlar 

ASTM 
E2196 

Döner Disk Reaktörü 
Kullanılarak Orta Kesme ve 

Sürekli Akışla Büyütülen 

Pseudomonas aeruginosa  
Biyofilminin Ölçülmesi için 

Standart Test Yöntemi  

2,3, 
4 

Bu test yöntemi, orta kesme 
koşulları altında sürekli karıştırılan 

bir tank reaktöründe (CSTR) 

tekrarlanabilir bir Pseudomonas 
aeruginosa  biyofilmini büyütmek 

için kullanılır.  Ek olarak, test 
yöntemi canlı hücreler için 

biyofilmin nasıl örnekleneceğini ve 
analiz edileceğini açıklar.  Şu 

adresten ulaşılabilir: 
http://www.astm.org/Standard/ 

veya ulusal standardizasyon 
organları 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astm.org/Standard/
http://www.astm.org/Standard/
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Referans Başlık PT Notlar 

ASTM 
E2274 

Çamaşır Sterilize Edicilerinin 
ve Dezenfektanlarının 

Değerlendirilmesi için Test 
Yöntemi  

2,3 Bu test yöntemi, üstten yüklemeli 
otomatik çamaşır yıkama 

işlemlerinde kullanım için sterilize 
edici/dezenfektan çamaşır 

deterjanlarını/katkı maddelerini 
değerlendirmek için tasarlanmıştır.  

Bu test yöntemi, ağırlıklı olarak 
temsili vejetatif bakterilerle test 

sağlamak için tasarlanmıştır, ancak 
aynı zamanda mantar ve virüslerin 

test edilmesini sağlamak için de 
tasarlanabilir.  

ASTM 

E2406 

Yüksek Verimli Yıkama 

İşlemlerinde Kullanılacak 
Çamaşır Sterilize Edicilerinin 

ve Dezenfektanların 
Değerlendirilmesi için 

Standart Test Yöntemi  

 Bu test yöntemi, tipik olarak çok 

düşük yıkama suyu hacimleri 
kullanan yüksek verimli (HE) 

otomatik çamaşır yıkama 
işlemlerinde kullanılmak üzere 

sterilize edici/dezenfektan çamaşır 

deterjanlarını/katkı maddelerini 
değerlendirmek için tasarlanmıştır.  

Bu test yöntemi, temsili vejetatif 
bakterilerle test sağlamak için 

tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda 
mantar ve virüslerin test edilmesini 

sağlamak için de tasarlanabilir.  

ASTM 
E2562 

CDC Biyofilm Reaktörü 
kullanarak Yüksek Kesme ve 

Sürekli Akışla Büyütülen 
Pseudomonas aeruginosa  

Biyofilminin Miktar Tayini 

için Standart Test Yöntemi  

2,3, 
4 

Bu test yöntemi, yüksek kesme 
altında yeniden üretilebilir bir 

Pseudomonas aeruginosa  
biyofilmini büyütmek için gereken 

operasyonel parametreleri belirtir.  

Ortaya çıkan biyofilm, belirli bir 
ortamı temsil etmekten ziyade 

yüksek kesme altında biyofilmin var 
olduğu genelleştirilmiş durumların 

temsilcisidir.  Şu adresten 
ulaşılabilir: 

http://www.astm.org/Standard/ 
veya ulusal standardizasyon 

organları 

http://www.astm.org/Standard/
http://www.astm.org/Standard/
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DIN SPEC 
10534 

Gıda hijyeni - Ticari bulaşık 
yıkama - Hijyen 

gereksinimleri, test  

4 Bu belge, DIN 10510, DIN 10511, 
DIN 10512 ve DIN 10522 

standartlarının bir özetidir.   

Ticari bulaşık makinelerinin 
tasarımı, yapımı ve işletimi ile ilgili 

hijyen gereksinimlerini belirtir ve 
özellikle bunların hijyenik ve uygun 

şekilde çalışması, bulaşıkların 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ve 

makinelerin bakımı ve muhafazası 
hakkında bilgi sağlar. Hijyenik 

çalışmayı test etme yöntemlerini 
açıklar.  Şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.beuth.de/en/ veya 
ulusal standardizasyon organları 

DVG 

Yönergeleri 
Dezenfeksiyon 
prosedürlerinin ve kimyasal 

dezenfektanların test 
edilmesine yönelik 

yönergeler; 

Orijinal başlık: Richtlinien für 
die Pruefung von 

Desinfektionsverfahren und 
chemischen 

Desinfektionsmitteln 

3,4 DVG Yönergeleri, kimyasal 
dezenfektanların bakterilere, 

mayalara ve mantar sporlarına, 
virüslere ve parazitlere karşı 

etkililiğini test etme yöntemlerini 
belirtir.  Hayvancılık, veterinerlik 

uygulamaları, et üretimi/hayvansal 
menşeli gıda ve büyük 

ölçekli/kantin mutfakları gibi 
veterinerlik ve gıda sektörü için 

geçerlidir (hastalara hizmet veren 
servis mutfakları hariç).  DVG 

Yönergeleri Alman Veteriner 
Hekimler Birliği (DVG) tarafından 

yayınlanmaktadır. Almanca olarak 

şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.desinfektion-dvg.de 

ISO/TS 

15883-5 

Yıkayıcı dezenfektanları - 

Bölüm 5: Test toprakları ve 
temizleme etkililiğini 

gösterme yöntemleri  

2,3, 

4 

ISO 15883, Yıkayıcı 

Dezenfektanlarının gerekli 
performans seviyelerini belirleyen 

bir dizi standartla ilgilidir.  Bölüm 5, 
Teknik Spesifikasyon (TS), 

Pseudomonas aeruginosa 
tarafından oluşturulan biyofilmi 

oluşturmak için bir yöntemi açıklar. 
Şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.iso.org/iso/home.htm 

veya ulusal standardizasyon 
organları 

 

 

 

http://www.beuth.de/en/
http://www.desinfektion-dvg.de/
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.iso.org/iso/home.htm
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Referans Başlık PT Notlar 

NF T72- 

281 

Yüzeylerin havada 

dezenfeksiyonu için 
yöntemler - Bakteriyofajlar 

da dahil olmak üzere 
bakterisidal, fungisidal, 

maya öldürücü, 
mikobakterisidal, 

tüberkülosidal, sporisidal ve 
virüsidal aktivitenin 

belirlenmesi;  

Orijinal başlık: Procédés de 
désinfection des surfaces par 

voie aérienne - 
Détermination de l'activité 

bactéricide, fongicide, 
levuricide, mycobactéricide, 

tuberculocide sporicide et 
virucide incluant les 

bactériophages 

2,3, 

4 

Bu Fransız standardı, havada 

dezenfeksiyon işlemlerinin 
mikrobisidal aktivitesini test etmek 

için bir yöntemi belirtir.  Test edilen 
ürün dağılmıştır, örn. bakteriler, 

bakteriyel sporlar, mayalar ve 
mantar sporları gibi ilgili test 

organizmalarının sayısını azaltmak 
için gaz formunda veya bir aerosol 

olarak.  Fransızca olarak şu 
adresten ulaşılabilir: 

http://www.afnor.org/en veya 
ulusal standardizasyon organları 

İskandinav 
Çalışma 
Belgesi 

İşlenmiş Ürünlerin Etkililik 

Değerlendirmesi: Bir kılavuz 

1,2, 

3,4 

Belge, işlenmiş eşyalarda kullanılan 

biyosidal ürünlerin etkililik testi 
hakkında kılavuz sağlar.  Mevcut 

standart test yöntemlerinin varlığı 
ve uygunluğu açıklanır ve mevcut 

olmadıklarında veya yeterli destek 
sağlamadıklarında, gerekli verilerin 

yapısı açıklanacaktır.  Belge, Kuzey 
Ülkeleri Bakanlar Konseyi 

tarafından yayınlandı.  Açık erişim: 
http://www.norden.org/en/publicati

ons/publi kationer/2014-904/ 

Biyosidal 
Ürünlere 
ilişkin 

OECD 
Serisi No. 
1 

Dış Etkiler Beyanı Olan 

Antimikrobiyal İşlenmiş 
Eşyaların Etkililiğinin 

Değerlendirilmesine ilişkin 
Rehber Doküman 

 Antimikrobiyallerle işlenmiş 

eşyaların ve antimikrobiyal bir etki 
gösterecek şekilde değiştirilmiş 

eşyaların etkililik testine ilişkin 
rehber doküman. 

http://www.oecd.org/env/ehs/pesti
cides- biocides/41692131.pdf 

Biyosidal 

Ürünlere 
ilişkin 
OECD 
Serisi No. 

4 

Havuz ve Spa 

Dezenfektanlarının ve Saha 
Testlerinin Etkililiğini 

Göstermeye Yönelik Rehber 

Doküman (Test ve 
Değerlendirmeye ilişkin Seri 

No. 170 ve Biyosidal 

2 Belge, laboratuvar ölçekli bir test 

aşamasında havuz ve spa 
dezenfektanlarının etkililik testi için 

bir strateji oluşturma ve tam 

boyutlu bir yüzme veya spa 
havuzunda bir saha testi aşaması 

hakkında kılavuz sağlar. Açık 

http://www.afnor.org/en
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-904/
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-904/
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-904/
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/41692131.pdf
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/41692131.pdf
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/41692131.pdf
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Ürünlere ilişkin Seri No. 4) erişim: 
http://www.oecd.org/env/ehs/pesti

cides- 
biocides/biocidestestguidelinesandg

uidencedo cuments.htm 

Biyosidal 
Ürünlere 

ilişkin 
OECD 

Serisi No. 

6 

Sert Gözeneksiz Yüzeylerde 
Kullanılan Mikro Biyosidal 

Ürünlerin Aktivitesini 
Değerlendirmeye Yönelik 

Kantitatif Yöntemler 

Hakkında Rehber Doküman 
(Test ve Değerlendirmeye 

ilişkin Seri No. 187 ve 
Biyosidal Ürünlere ilişkin Seri 

No. 6). 

2 
(4) 

Bu belge, sıvı ürünlerin yüksek 
uygulama hacmine sahip çelik 

taşıyıcılar üzerindeki bakterisidal, 
mikobakterisidal, fungisidal ve 

virüsidal aktivitesini test etmek için 

dört kantitatif yöntemi 
açıklamaktadır. Açık erişim: 

http://www.oecd.org/env/ehs/pesti
cides- 

biocides/biocidestestguidelinesandg
uidencedo cuments.htm 

Biyosidal 

Ürünlere 
ilişkin 

OECD 
Serisi No. 

8 

Gözenekli ve Gözeneksiz 

Antibakteriyel İşlenmiş 
Materyallerin Antibakteriyel 

Aktivitesini Değerlendirmeye 
Yönelik Kantitatif Yöntem 

için Rehber Doküman (Test 

ve Değerlendirmeye ilişkin 
Seri No. 202 ve Biyosidal 

Ürünlere ilişkin Seri No. 8).  

1,2, 

3,4 

Belge, bu materyale 

antibakteriyel/hijyenik özellikler 
kazandırmak amacıyla bir biyosidal 

ürün ile işlenmiş gözenekli (tekstil) 
ve gözeneksiz (plastik) 

materyallerin temel antibakteriyel 

performansının test edilmesi için 
kılavuz sağlar.  Açık erişim: 

http://www.oecd.org/env/ehs/pesti
cides- 

biocides/biocidestestguidelinesandg
uidencedo cuments.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/biocidestestguidelinesandguidencedocuments.htm
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Referans Başlık PT Notlar 

VAH 
Standart 

yöntemler 

Kimyasal dezenfeksiyon 
prosedürlerinin VAH 

sertifikasyonu;  

Orijinal başlık: VAH-

Zertifizierung chemischer 
Desinfektionsverfahren 

1,2 VAH Standart yöntemleri, kimyasal 
dezenfektanların bakterilere 

(mikobakteriler dahil), mayalara ve 
mantar sporlarına karşı aktivitesinin 

test edilmesine yönelik yöntemleri 
belirtir.  Kamu tesislerinde (tıbbi ve 

diğer) dezenfeksiyon için kullanılan 

ürünlerin test edilmesi için ve ayrıca 
kanıtlanmış tıbbi endikasyonlar 

durumunda özel evde de geçerlidir.  
VAH Standart yöntemleri, 

Uygulamalı Hijyen Derneği (VAH) 
tarafından yayınlanmaktadır.  

Almanca olarak şu adresten 
ulaşılabilir: http://www.mhp-

verlag.de/en/home/ 

 

Açıklayıcı Ek 3. REFERANS TEST ORGANİZMALARI TABLOSU (PT 1-5) 

Bu tablo (Tablo 30), BPR uyarınca dezenfektanları test etmek için ilgili test 

organizmalarına genel bir bakış olarak verilmektedir.  

Bu tablo esas olarak EN 14885 kapsamındaki EN normlarına dahil olan referans test 

organizmalarını içermektedir.  Ayrıca, bazı kullanımlar için tavsiye edilen suşlar 

listelenmiştir (örneğin DVG standardından endoparazitler).  

Okuyucu, yeni ve güncellenmiş standartlar için CEN'in (Avrupa Standardizasyon 

Kuruluşları) www.cen.eu  web sitesini kontrol edebilir.  

WG'nin 1'den 3'e kadar EN sistematiği BPR PT şemasına tam olarak uymadığından, 

sınır durumlarda diğer PT'ler için de belirtilen bir referans test organizması 

kullanılabilir.  Bu ECHA kılavuzu ile EN 14885'teki kılavuz arasında tutarsızlıkların 

olduğu durumlarda, ECHA Kılavuzu, öncü kılavuz olarak izlenmelidir.  Bununla 

birlikte, EN 14885, BPR gereksinimlerini karşılamak için yeterli gerekçelerle 

izlenebilir.  

Test organizmasının kullanım alanıyla ilgisinin değerlendirilebileceği yeterli bilimsel 

kanıt sunulduğu takdirde, aşağıda belirtilenlere ek olarak test organizmaları ile 

yapılan testler kabul edilebilir.  

http://www.mhp-verlag.de/en/home/
http://www.mhp-verlag.de/en/home/
http://www.cen.eu/
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 Tablo 30 için Anahtar 

* X = mikro organizmaya karşı aktivite beyanında bulunmak için temel 

gereksinim;  

(X) = aşağıdaki tabloda parantez içinde açıklandığı gibi özel kullanım için 

temel gereksinim; O = isteğe bağlı; 

** ATTC 16404 suşu daha önce Aspergillus niger Aspergillus brasiliensis 

olarak sınıflandırılmıştı ancak 2008'de yeniden sınıflandırıldıktan sonra artık 

Aspergillus brasiliensisAspergillus brasiliensis olarak sınıflandırılmıştır;  

*** PT1 Poliovirüste sınırlı spektrumlu bir virüs beyanı için test edilmesi 

gerekmez; 

**** EN süspansiyon testlerinde enterovirüslere ve norovirüse karşı etkililik 

test edilmelidir.  

Tablo 30: Referans Test Organizmaları 

Mikroorganizmalar PT1* PT2* PT3* PT4* PT5* 

Bakteriler      

Staphylococcus aureus ATCC 6538 X X X X X 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 (meme ucu 
dezenfeksiyonu için değil) 

X X X X X 

Enterococcus hirae ATCC 10541 (meme ucu 
dezenfeksiyonu için değil) 

X X X X X 

Escherichia coli ATCC 10536 (PT2: evsel alan ve 

endüstri; PT3 meme ucu dezenfeksiyonu) 

 (X) (X) X X 

Escherichia coli K12 NCTC 10538 (PT2 tıbbi alan) X (X)    

Escherichia coli A3 (simüle edilmiş kullanım testi)     (X) 

Salmonella Typhimurium ATCC 13311  O  O  

Lactobacillus brevis DSM6235  O  O  

Enterobacter cloacae DSM 6234  O  O  

Enterococcus faecium ATCC 6057 (T ≥40°C için)  (X)  (X)  

Proteus vulgaris ATCC 13315 (meme ucu 

dezenfeksiyonu için değil) 

  X   

Enterococcus faecium Teltow 11 (simüle edilmiş 
kullanım testi) 

    (X) 

Proteus vulgaris ATCC 13315 (meme ucu 

dezenfeksiyonu için değil) 

  X   

Streptococcus uberis ATCC 19436 (meme ucu 

dezenfeksiyonu) 

  (X) O  
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Mikroorganizmalar PT1* PT2* PT3* PT4* PT5* 

Legionella pneumophila ATCC 33152 (PT2: havuzlar, 
sıcak küvetler; PT4: içme suyu sistemleri, PT5: toplu 
içme suyu sistemlerinde) 

 (X)   X 

Legionella pneumophila ATCC 43108  O   O 

Mayalar      

Candida albicans ATCC 10231 X X X X O 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (bira fabrikaları)    (X)  

Saccharomyces cerevisiae DSM 70487 (bira fabrikaları)    (X)  

Mantar sporları       

Aspergillus brasiliensis** ATCC 16404 X X X X O 

Virüsler      

Polio virüs tip 1, LSc-2ab (Picornavirus) X*** X    

Adenovirüs, tip 5, suş Adenoid 75, ATCC VR-5. X X  X X**** 

Murine norovirus, suş S99 Berlin X X  X X**** 

Murine Parvovirus, suç Crawford, ATCC VR-1346 (T 
≥40°C için) 

 (X)  (X)  

Sığır Enterovirüs Tip 1, ECBO - Virüs ATCC VR-248   X   

Rotavirüs (havuzlar, jakuziler)  (X)    

Enterovirüs, örn. Coxsackievirus B4 or B5     X 

Zarflı Virüsler       

MVA = Modifiye Edilmiş Vacciniavirus Ankara (meme 

ucu dezenfeksiyonu) 

X  (X)   

Bakteriyofajlar      

Bakteriyofaj P001 DMS 4262 (süt endüstrisi)    X  

Bakteriyofaj P008 DMS 10567 (süt endüstrisi)    X  

Bakteriyofaj MS2 DSM 13767 or ATCC 15597-B1™ 
(simüle edilmiş kullanım testi) 

    (X) 

Bakteriyofaj PRD1 DSM 19107 (simüle edilmiş kullanım 
testi) 

    (X) 

Mikobakteriler      

Mycobacterium terrae ATCC 15755 X X    

Mycobacterium avium ATCC 15769 X X X   

(Mikobakterisidal için PT1 ve PT2 beyanı: her ikisi, 
tüberkülosidal: yalnızca M. terrae) 

     

Bakteriyel sporlar       

Bacillus cereus  sporları ATCC 12826 (arı kovanları)  O (X) O  

Bacillus subtilis  sporları ATCC 6633 (arı kovanları)  X O(X) X  

Clostridium sporogenes  sporları ATCC 7955  O  O  

Geobacillus stearothermophilus  sporları (T ≥60°C için)  O  O  

Endoparazitler       

Eimeria tenella  oositleri suş Houghton (tavuk çiftlikleri)   (X)   
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Açıklayıcı Ek 4. Standartlara, test koşullarına ve geçiş kriterlerine genel 

bakış (PT 1-5)  

Genel bakış birkaç tablo halinde sunulmuştur.  

Bu tablolar, dezenfektan biyosidal ürünlerin etkililiğini test etmek için geçerli olan 

mevcut Kademe 2,1 ve 2,2 EN standartlarına genel bir bakış sağlar.  Bu genel bakış 

ayrıntılı değildir.  EN standartları dışındaki diğer veya daha spesifik kullanımlar ve 

testler için, bu kılavuzun ilgili bölümlerine atıfta bulunulmalıdır.  

Bu Kılavuzun esas olarak EN standartlarına dayalı olmasına rağmen, EN testleri 

arasında tutarsızlıkların olduğu bazı durumlar olduğu ve bu gibi durumlarda ECHA 

Kılavuzunun ana kılavuz olarak takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.  Bunlar 

fark edildiğinde tabloda belirtilmiştir.  

Okuyucunun, standartların yeni sürümleri olup olmadığını CEN'in web sitesinde 

kontrol etmesi şiddetle tavsiye edilir: www.cen.eu.  

CEN standartları dışındaki testler (özellikle CEN testleri olmadığında) kullanılıyorsa 

ve geçiş kriterleri mevcutsa, bunların karşılanması gerektiği unutulmamalıdır (bu 

kılavuzda farklı şekilde belirtilmedikçe).  Test geçiş kriterleri sağlamadığında, bu 

tablodaki kriterler normalde hangi seviyedeki indirgemenin gerekli olduğuna dair bir 

kılavuz olarak dikkate alınabilir.  

Her durumda, bu standartlardan sapmalar mümkündür ancak başvuruda 

gerekçelendirilmelidir.  

http://www.cen.eu/
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PT 1       

Ürün tipi / 

mikroorganizma 
Gereksinimler1 Gerekli test2 Temas 

süresi3 

Sıcaklık 

(°C) 

Kirlenme 

koşulları4 

Gerekli lg 

indirgeme 

PT 1 hijyenik el ovucu 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13727 / EN 

12765 

30 - 60 sn6 20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 1500 30 - 60 sn6 cilt T yok ≥ propan-2-

ol7 

maya Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13624 / EN 

16505 

30 - 60 sn6 20 temiz / kirli 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 30 - 60 sn6 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 30 - 120 sn6 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

30 - 60 sn6 20 temiz / kirli 4 

PT 1 hijyenik el yıkama 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13727 / EN 

12765 

30 - 60 sn6 20 kirli8 3 / 59 
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bakteriler Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 1499 30 - 60 sn6 cilt T yok > kontrol10 

maya Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13624 / EN 

16505 

30 - 60 sn6 20 kirli8 2 / 49 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 30 - 60 sn6 20 kirli8 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 30 - 120 sn6 20 kirli8 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

30 - 60 sn6 20 kirli8 2 / 49 

PT 1 cerrahi el dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13727 2-3 dak11 20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 12791 2-3 dak11 cilt T yok ≥ propan-1-

ol12 

maya Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13624 2-3 dak11 20 temiz / kirli 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 2-3 dak11 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 2-3 dak11 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 2-3 dak11 20 temiz / kirli 4 
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PT 2       

Ürün tipi / 

mikroorganizma 

Gereksinimler1 Gerekli test2 Temas 

süresi3 

Sıcaklık 

(°C) 

Kirlenme 

koşulları4 

Gerekli lg 

indirgeme 

PT 2 sert yüzeyler ve EN testlerinin geçerli olduğu diğer kullanımlar, sağlık hizmetlerinde kullanım 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13727 / EN 

12765 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 13697 / EN 

1661514 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 / 5 

maya Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13624 / EN 

16505 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 13697 / EN 

1661514 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 3 / 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,2 test Bkz15 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,2 test EN 13697 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 3 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

487 

 
 

PT 2 sert yüzeyler ve EN testlerinin geçerli olduğu diğer kullanımlar, sağlık hizmetleri dışında kullanım 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,1 test 

EN 13727 / EN 

12765 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 

2,2 test 

EN 13697 / EN 

1661514 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 / 5 

maya İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

maya İsteğe bağlı - 2,2 test EN 13697 / EN 

1661514 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 3 / 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,2 test Bkz15 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,2 test EN 13697 5 dak13 / 60 dak 20 temiz / kirli 3 
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PT 2 oda dezenfeksiyonu (sağlık hizmetlerinde kullanım dahil) 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 test EN 13727 / EN 

12765 

beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
5 

bakteriler Temel gereksinim - yarı saha 

denemesi 

NF T 72-28117 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
5 

maya Temel gereksinim - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 4 

maya Temel gereksinim - yarı saha 

denemesi 

NF T 72-28117 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 

mikobakteriler 

/ tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 4 

mikobakteriler 

/ tüberküloz 

İsteğe bağlı - yarı saha 

denemesi 

NF T 72-28117 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 

virüsler İsteğe bağlı - yarı saha 

denemesi 

NF T 72-28117 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 

mantarlar, 

mantar sporları 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 

mantarlar, İsteğe bağlı - yarı saha NF T 72-28117 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli16 
4 
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mantar sporları denemesi 

PT 2 Daldırma veya doldurma yoluyla (alet) dezenfeksiyon 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 test EN 13727 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 test EN 14561 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 5 

maya Temel gereksinim - 2,1 test EN 13624 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,2 test EN 14562 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

virüsler Temel gereksinim - 2,1 test18 EN 14476 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,2 test Bkz15 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları Temel gereksinim - 2,1 test18 EN 13624 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

mantar sporları Temel gereksinim - 2,2 test18 EN 14562 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

mikobakteriler 

/ tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 

mikobakteriler 

/ tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,2 test EN 14563 beyan edildiği gibi 20 temiz / kirli 4 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

490 

 
 

PT 2 tekstil ürünleri       

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 13727 / EN 

12765 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16616 / ASTM 

E2406 / ASTM 

E227421 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 7 / 4 / 4 

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 13624 / EN 

16505 

beyan edildiği 

gibi 

as 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 4 

maya Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16616 / ASTM 

E2406 / ASTM 

E227421 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 6 / 3 / 3 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,2 test EN 16616 / ASTM 

E2406 / ASTM 

E227421 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 7 / 4 / 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14476 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

temiz / kirli20 4 
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gibi19 

virüsler İsteğe bağlı - 2,2 test EN 16616 / ASTM 

E2406 / ASTM 

E227421 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 
 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13624 / EN 

16505 

beyan edildiği 

gibi 

as 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,2 test EN 16616 / ASTM 

E2406 / ASTM 

E227421 

beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli20 6 / 3 / 3 
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PT 3       

Ürün tipi / 

mikroorganizma 
Gereksinimler1 Gerekli test2 Temas 

süresi3 

Sıcaklık 

(°C) 

Kirlenme 

koşulları4 

Gerekli lg 

indirgeme 

PT 3 sert yüzeyler 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 30 dak22 10 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 14349 / EN 

16437 

30 dak22 10 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1657 30 dak22 10 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 1643823 30 dak22 10 temiz / kirli 3 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 1657 30 dak22 10 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,2 test EN 1643823 30 dak22 10 temiz / kirli 3 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14675 30 dak22 10 temiz / kirli 4 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14204 30 dak22 10 temiz / kirli 4 

endoparazitler İsteğe Bağlı DVG     
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PT 3 taşıma araçlarında sert yüzeyler 

Bakteriler, mayalar, 

mantar sporları, 

mikobakteriler / 

tüberküloz, 

endoparazitler 

 

PT 3 sert yüzeyler olarak 

 

5 dak22 

 

PT 3 sert yüzeyler olarak 

virüsler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 14675 5 dak22 10 temiz / kirli 4 
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PT 3 meme ucu dezenfeksiyonu 

bakteri sağım öncesi Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 30-60 sn24 30 temiz / kirli 5 

bakteri sağım sonrası Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 5 dak24 30 temiz / kirli 4 

bakteri sağım öncesi Temel gereksinim - 2,2 

test 

geliştirilecek 30-60 sn24 30   

bakteri sağım sonrası Temel gereksinim - 2,2 

test 

geliştirilecek 5 dak24 30   

maya sağım öncesi Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1657 30-60 sn24 30 temiz / kirli 4 

maya sağım sonrası Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1657 5 dak24 30 temiz / kirli 3 

maya sağım 

öncesi/sonrası 

İsteğe bağlı - 2,2 test Bkz25 
    

mikobakteriler / 

tüberküloz sağım 

öncesi/sonrası 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14204 30-60 sn 

/ 5 dak24 

30 temiz / kirli 4 

mantar sporları 

sağım 

öncesi/sonrası 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 1657 30-60 sn 

/ 5 dak24 

30 temiz / kirli 3 
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mantar sporları 

sağım 

öncesi/sonrası 

İsteğe bağlı - 2,2 test EN 16438 30-60 sn 

/ 5 dak24 

30 temiz / kirli 4 

virüsler sağım 

öncesi/sonrası 

İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14675 30-60 sn 

/ 5 dak24 

30 temiz / kirli 4 

algler İsteğe Bağlı mevcut test yok     

PT 3 toynak dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test26 

EN 1656 5 dak 10 kirli27 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test26 

EN 16437 5 dak 10 kirli27 4 

maya / mantar 

sporları 

İsteğe bağlı - 2,1 test26 EN 1657 5 dak 10 kirli27 4 

maya / mantar 

sporları 

İsteğe bağlı - 2,2 test26 EN 1643823 5 dak 10 kirli27 3 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test26 EN 14675 5 dak 10 kirli27 4 / 5 

mikobakteriler / 

tüberküloz 

İsteğe bağlı - 2,1 test26 EN 14204 5 dak 10 kirli27 4 
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PT 3 Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 beyan edildiği gibi 30 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16437 beyan edildiği gibi 30 temiz / kirli 4 

mantar sporları Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1657 beyan edildiği gibi 30 temiz / kirli 4 

mantar sporları Temel gereksinim - 2,2 

test 

Standart bir 

yönerge 

yok28 

beyan edildiği gibi 30 temiz / kirli 3 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 3 gözenekli yüzeyler 

olarak 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,2 test PT 3 gözenekli yüzeyler 

olarak 

PT 3 tekstil dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 beyan edildiği gibi as 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 

16616 

beyan edildiği gibi beyan 

edildiği 

temiz / kirli 7 / 4 
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/ ASTM 

E24062

1 

gibi19 

mayalar Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1657 beyan edildiği gibi as 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 4 

mayalar Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16616 / 

ASTM 

E240621 

beyan edildiği gibi as 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 6 / 3 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 2 tekstil olarak, PT 3 

kirlilik ile 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,2 test PT 2 tekstil olarak, PT 3 

kirlilik ile 

PT 3 Arı kovanları ve arıcılık ekipmanlarının dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1656 beyan edildiği gibi 10 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16437 beyan edildiği gibi 10 temiz / kirli 4 

bakteriyel sporlar Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 13704 beyan edildiği gibi 10 temiz / kirli 4 
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bakteriyel sporlar Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 16437 

uyarlanmış 

beyan edildiği gibi 10 temiz / kirli 3 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 3 gözenekli yüzeyler 

olarak 

diğer hedef 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,2 test PT 3 gözenekli yüzeyler 

olarak 
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PT 4       

Ürün tipi / 

mikroorganizma 
Gereksinimler1 Gerekli test2 Temas 

süresi3 

Sıcaklık 

(°C) 

Kirlenme 

koşulları4 

Gerekli lg 

indirgeme 

PT 4 sert yüzeyler 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1650 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 3 

mikobakteriler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 14348 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,1 test EN 1447629 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

virüsler İsteğe bağlı - 2,2 test Bkz15 
    

bakteriyofajlar İsteğe bağlı - 2,1 test EN 1361029 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,1 test EN 1650 beyan edildiği 20 temiz / kirli 4 
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gibi 

mantar sporları İsteğe bağlı - 2,2 test EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 3 

bakteriyel sporlar İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13704 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 3 

PT 4 sirkülasyonsuz iç yüzeyler 

bkz. PT04 sert yüzeyler beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi30 

  

PT 4 CIP ile iç yüzeyler 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi30 

temiz / kirli 5 

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1650 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi30 

temiz / kirli 4 

diğer hedef 

organizmalar 

bkz. PT 4 sert 

yüzeyler 
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PT 4 içme suyu sistemlerinde yüzeyler 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan 

edildiği gibi 

20 temiz / kirli 5 

Legıonella İsteğe bağlı - 2,1 test EN 13623 beyan 

edildiği gibi 

20 temiz / kirli 4 

beyan edildiğinde 

diğer 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 4 sert yüzeyler 

olarak 

Legıonella Temel gereksinim saha 

denemesi 

5.4.4.6.2 kısmı Saha 

denemelerine bakınız 

bakteriler İsteğe bağlı - saha 

denemesi 

5.4.4.6.2 kısmı Saha 

denemelerine bakınız 

PT 4 ıslatarak ekipman dezenfeksiyonu 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi 

temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi 

temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1650 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

temiz / kirli 4 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

502 

 
 

gibi 

maya Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi 

temiz / kirli 3 

beyan 

edildiğinde diğer 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 4 sert yüzeyler 

olarak 

beyan 

edildiğinde diğer 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 4 sert yüzeyler 

olarak 

PT 4 veteriner su sistemlerinde yüzeyler 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

20 temiz / kirli 4 

beyan 

edildiğinde diğer 

organizmalar 

İsteğe bağlı - 2,1 test PT 4 sert yüzeyler 

olarak 
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PT 4 bulaşık makinelerinde ve kasa yıkayıcılarda dezenfeksiyon 

bakteriler Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1276 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 5 

bakteriler Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 4 

bakteriler Temel gereksinim - 3 

test 

DIN SPEC 10534 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli  

maya Temel gereksinim - 2,1 

test 

EN 1650 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 4 

maya Temel gereksinim - 2,2 

test 

EN 13697 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli 3 

maya Temel gereksinim - 3 

test 

DIN SPEC 10534 beyan edildiği 

gibi 

beyan 

edildiği 

gibi19 

temiz / kirli  
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beyan edildiğinde

 diğer

 organizmalar 

Temel gereksinim - 2,1 

test 

PT 4 sert yüzeyler 

olarak 

beyan edildiğinde

 diğer

 organizmalar 

Temel gereksinim - 2,2 

test 

PT 4 sert yüzeyler 

olarak 

beyan edildiğinde

 diğer

 organizmalar 

Temel gereksinim - 3 

test 

DIN SPEC 10534'e 

göre 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

505 

 
 

PT 5       

Ürün tipi / 

mikroorganizma 

 

Gereksinimler1 

 

Gerekli test2 

 

Temas 

süresi3 

 

Temp 

Kirlenme 

koşulları4 

Gerekli lg 

indirgeme 

PT 5 İçme suyu tedarikçileri ve bunların su dağıtım sistemleri 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 temiz / kirli 5 

bakteriler Temel 

gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

Test protokolü31 
10 dak / 

25 dak 

15 2 mg DOC / L 2 / 4 

virüsler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 14476 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 temiz / kirli 4 

virüsler Temel 

gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

Test protokolü31 
10 dak / 

25 dak 

15 2 mg DOC / L 2 / 4 

diğer organizmalar İsteğe bağlı – 2,1 test      

PT 5 Bireysel tedarik için ham su (1-2 tesis) 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 kirli 5 
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bakteriler Temel 

gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

Test protokolü31 
10 dak / 

25 dak 

15 2 mg DOC / L 2 / 4 

virüsler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 14476 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 kirli 4 

virüsler Temel gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

Test protokolü31 
10 dak / 

25 dak 

15 2 mg DOC / L 2 / 4 

diğer organizmalar İsteğe bağlı – 2,1 test      

PT 5 Toplu içme suyu sistemleri 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

25 dak 15 temiz 5 

Legıonella Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 13623 25 dak 15 temiz 4 

Legıonella İsteğe bağlı - FR 

Yöntemi (simüle 

edilmiş kullanım) 

 beyan 

edildiği gibi 

15 2 mg DOC / L 4 

Legıonella Temel gereksinim - 

Saha testi 

Bkz. Kılavuz: Cilt II B+C, kısım 5.4.5.4.2 (Test koşulları / 

Saha Denemeleri) 
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PT 5 Rezervuarlardaki su 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

beyan 

edildiği gibi 

15 temiz / kirli 5 

 

 

 

bakteriler 

 

 

 

Temel 

gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

 

 

 

Test geliştirilecek 

 

 

 

beyan 

edildiği gibi 

 

 

 

15 

 

 

 

temiz / kirli 

İçme 

suyu 

direktifin

e göre 

içme 

suyu 

kriterleri 

karşılanm

alıdır 

virüsler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 14476 

uyarlanmış 

beyan 

edildiği gibi 

15 temiz / kirli 4 

 

 

 

virüsler 

 

 

 

Temel 

gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi 

 

 

 

Test geliştirilecek 

 

 

 

beyan 

edildiği gibi 

 

 

 

15 

 

 

 

temiz / kirli 

İçme suyu 

direktifine 

göre içme 

suyu 

kriterleri 

karşılanm

alıdır 
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diğer organizmalar 

(örn. 

Legionella) 

İsteğe bağlı - Simüle 

edilmiş kullanım testi 

     

PT 5 Küçük ölçekli kullanım için tanımlanmamış kalitede su (5 L/kişi/güne kadar) 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 kirli 5 

virüsler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 14476 

uyarlanmış 

maks 30 dak 15 kirli 4 

 

diğer organizmalar 

 

İsteğe bağlı – 2,1 test 

 daha uzun 

bir CT 

gerekçelen-

dirilmedikçe 

maks 30 dak 

   

 

tüm organizmalar 

Bulanıklık dahil 

isteğe bağlı saha 

denemesi 

 daha uzun 

bir CT 

gerekçelend

irilmedikçe 

maks 30 

dak 
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PT 5 Hayvanlar için su 

bakteriler Temel gereksinim – 

2,1 test 

EN 1276 

uyarlanmış 

maks 30 

dak32 

15 temiz / kirli 5 

 

bakteriler 

Temel gereksinim - 

simüle edilmiş 

kullanım testi veya 

Saha testi 

Test 

protokolü31  

veya saha 

denemesi bkz. 

5.4.5.7.2 

10 dak / 25 

dak veya 

beyan 

edildiği gibi 

saha 

denemesi 

 

15 

 

temiz / kirli 

2/4 veya 

saha 

denemesi 

bkz. 

5.4.5.7.2 

diğer organizmalar İsteğe bağlı - 2,1 test 

değiştirildi 

  15  Teste 

göre 

diğer organizmalar İsteğe bağlı - simüle 

edilmiş kullanım testi 

veya Saha testi 
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TABLOLARLA İLGİLİ NOTLAR 

1 Gereksinimler: Temel gereksinimler zorunludur ve bu amaçlanan kullanıma sahip bir ürünün ruhsatlandırılması için yerine 

getirilmelidir.  Ek olarak, beyan edilen diğer organizmalar isteğe bağlıdır, yani bu organizmalar için gereksinimler yerine 

getirilmezse, bu organizmalar beyan dışında bırakılacaktır.  

2 EN testleri şiddetle tavsiye edilir ancak zorunlu değildir.  Standart yönergelere göre gerçekleştirilen diğer testler, test 

prosedürünün net bir açıklaması (temas süresi, kirlenme, sıcaklık, uygun kontroller, log10 indirgeme, vb. dahil) ve 

gerekçelendirme sağlanırsa kabul edilebilir.  

3 Temas süresi: Etkililiğin gösterilmesi gereken maksimum kabul edilebilir temas süreleri belirtilmiştir.  Etikette daha kısa bir 

temas süresi belirtilmişse, etkililik bu daha kısa temas süresinde gösterilmelidir.  Testin güvenilirliğini mümkün olduğunca 

korumak için EN standartlarında zorunlu veya ek temas süresi olarak yalnızca belirtilen temas sürelerinin kullanılması önerilir.  

4 Kirlenme koşulları: Etikette dezenfeksiyondan önce temizliğin gerekli olduğu belirtiliyorsa, düşük seviyeli kirlenme koşulları 

kabul edilebilir.  Aksi takdirde ve ön temizlik mümkün değilse, kirli koşullar testlere dahil edilmelidir.  

PT 1 ve 2 Hastaneler ve sağlık hizmetleri için:  

Kirli 3 g/L sığır albumini + 3 ml/L koyun eritrositleri // Temiz 0.3 g/L sığır albumini  

PT 1 ve 2 diğer kullanımlar:  

Kirli 3 g/L sığır albumini // Temiz 0.3 g/L sığır albumini  

PT 2 kozmetik endüstrisi:  

Ayrı testlerde kirli 3 g/L sığır albumini ve 5 g/L sodyum dodesil sülfat  

PT 2 tarımsal alandaki yüzeyler (bitki koruma beyanı yoktur):  
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Kirli 10 g/L sığır albumini + 10 g/L maya özütü // Temiz 3 g/L sığır albumini  

PT 3 genel sert yüzey dezenfektanları, toynak ve hayvan derisi 

dezenfeksiyonu, sağım öncesi meme ucu dezenfeksiyonu ve kuluçkahanelerde 

yumurta: Kirli 10 g/L sığır albumini + 10 g / L maya özütü // Temiz 3 g/L sığır 

albumini  

PT 3 PT 3 sağım ekipmanının dış yüzeyleri Temiz/Kirli 10 g/L yağsız süt  

PT 3            meme dezenfeksiyonu 

sağım öncesi: Kirli 10 g/L sığır albumini + 10 g/L maya özütü // Sağım sonrası 3 

g/L sığır albumini (EN 14885'ten farklı): Temiz/Kirli 10 g/L yağsız süt  

PT3              tekstil ürünleri: 

kullanıma bağlı olarak, ya süt kirliliği (bkz. meme ucu dezenfeksiyonu) ya da 

veteriner kirlilik (bkz. PT 3 genel), ilgili kirlilik türü olacaktır.  Ancak, tekstil için 

Kademe 2, adım 2 testi bu tür kirlilik için doğrulanmadığından, CEN'e danışılması 

gerekir.  Şimdilik, EN 16616'daki zorunlu müdahale maddesinin kullanılması tavsiye 

edilmektedir: steril defibrine koyun kanı (kg tekstil başına 12.5 ml koyun kanı)  

PT 4 Gıda endüstrisinde ve gıda ile temas eden yüzeylerin bulunduğu diğer 

alanlarda PT 4 genel dezenfeksiyon: Kirli 3 g/L sığır albumini // Temiz 0.3 g/L sığır 

albumini  

PT 4 çiftliklerdeki PT 4 süt endüstrisi ve sağım ekipmanları: 10 g/L yağsız 

süt  

PT 4             et endüstrisi 

Kirli 3 g/L sığır albumini + 3 ml/L koyun eritrositleri (EN 14885'ten farklı)  

PT 5             genel: 

Kirli ≥ 15 mg DOC/L // Temiz> 2 mg DOC/L. Bu DOC'yi (Çözünmüş Organik 

Karbon) gerçekleştirmek için ya maya özütü ya da BSA kullanılabilir: diğer karışan 

maddelerin kullanımı gerekçelendirilmelidir.  DOC, test ürünü eklenmeden önce 

ölçülmeli ve gerekli DOC/L'ye ulaşmak için maya özütü veya BSA ile ayarlanmalıdır 

EN13623 için testin standart kirliliği kullanılabilir veya test yukarıda belirtilen 

kirlilikle uyarlanabilir.  Test protokolüne31 göre simüle edilmiş kullanım testi için 

sadece testin standart kirliliği kullanılır (yani 2 mg DOC/L)  
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PT 5 içme suyu tedarikçileri ve su dağıtım sistemi birincil dezenfeksiyon: Kirli 15 

mg DOC/L  

ikincil dezenfeksiyon: Temiz 2 mg DOC/L  

PT 5 bireysel tedarik için ham su, belirsiz kalitede su: Kirli 15 mg DOC/L 

PT 5 toplu içme suyu sistemlerinde içme suyu: Temiz 2 mg DOC/L 

PT 5 rezervuarlarda içme suyu: kaynak ham su: Kirli 15 mg DOC/L; menşei 

yalnızca içme suyu tedarikçisidir: Temiz 2 mg DOC/L  

PT 5 hayvanlar için içme suyu: kaynak ham su: Kirli 15 mg DOC / L sadece içme 

suyu tedarikçisinden kaynaklanır: Temiz 2 mg DOC/L 

PT 5 toplu içme suyu sistemleri: müdahil madde 2 mg/L DOC (simüle edilmiş 

kullanım testi)    

5 PT 01 veya PT02-'tıbbi uygulamalar' için gerekli testler PT01 veya PT02-'tıbbi olmayan' uygulamalardan farklıdır. İlk test 

tıbbi uygulamalar içindir ve ikincisi tıbbi olmayan uygulamalar içindir. Her iki tür başvurunun da talep edilmesi durumunda, 

ilgili en kötü durum test koşullarının (genel tıbbi testte) dahil edildiği yalnızca bir test gerçekleştirilmelidir. 

6 Hastanelerde kullanılan hijyenik el yıkama ve el ovucu ürünleri için temas süresi genellikle 30 saniyedir, diğer kullanımlar 

için temas süresi 30 ila 60 saniye arasındadır (virüsidal aktivite durumunda 120 saniyeye kadar).  Lütfen bazı EN testlerinin el 

dezenfeksiyonu için geliştirilmediğini ve bu nedenle temas sürelerinin uyarlanması gerektiğini unutmayınız.  

7 EN 1500'e göre, test edilen hijyenik el ovucu ürünüyle elde edilen ortalama indirgeme, %60 propan-2-ol  (hacim cinsinden) 

içeren bir referans el ovucu ile elde edilenden daha düşük olmadığında testten geçilir (p = 0.025) .  

8 Elde yıkama dezenfektanları için, dezenfektanla yıkamadan önce ellerin yıkanmayacağı varsayılır.  Bu nedenle testlerin kirli 

koşullarda yapılması gerekmektedir.  

9 Hijyenik el yıkama ürünleri için EN 13727 ve EN 13624'te olduğu gibi, EN 13727/EN 13624'te gerekli lg indirgeme EN 

1276/EN 1650'den daha düşüktür, test edilen en yüksek kabul edilen konsantrasyon %50'dir.  

10 EN 1499'a göre, test edilen ürünle hijyenik el yıkama ile elde edilen ortalama indirgeme, belirtilen bir referans hijyenik el 

yıkama (ilaçsız sıvı sabun) ile elde edilenden daha büyük olduğunda testten geçilir (p = 0.01).  

11 DSÖ, birkaç ürün için 2-3 dakika ovmanın bakteri sayısını kabul edilebilir seviyelere düşürdüğünü belirtmektedir.  Ancak 

geçmişte daha uzun fırçalama süreleri kabul ediliyordu.  3 dakikadan uzun ve 5 dakikaya kadar olan temas süreleri, ancak bu 

kadar uzun fırçalama sürelerinin gerekliliğine ilişkin sağlam bir gerekçeyle onaylanacaktır.  Bu temas zamanında test 

edildiğinde daha kısa temas süreleri kabul edilir.  

12 EN 12791'e göre, test edilen cerrahi el ovucu ürünüyle elde edilen ortalama indirgeme, %60 propan-1-ol (hacim 

cinsinden) içeren bir referans el ovucu tarafından elde edilenden daha düşük olmadığında testten geçilir.  

13 Hasta ve/veya sağlık personeli ile temas etmesi muhtemel yüzeyleri dezenfekte etmeye yönelik ürünler ve farklı kişiler 

tarafından sıklıkla temas edilen ve mikroorganizmaların hastaya bulaşmasına neden olan yüzeyler,  maksimum 5 dakikalık bir 

temas süresi ile test edilmelidir. Aynı durum, pratik nedenlerle ürünün temas süresinin sınırlandırılması gerektiğinde de 

geçerlidir.  Yukarıda belirtilenden başka yüzeyler için olan ürünler maksimum 60 dakikalık bir temas süresi ile test edilebilir.  

14 Bir yüzey dezenfektanı, dezenfektan sıvıyla ıslatılmış bir mendil olduğunda, ürün EN16615 testinde (Kademe 2, adım 2) 

mekanik hareketle test edilmelidir.  

15 PT 2 için: bir faz 2, adım 2 olarak adenovirus ve murin norovirus ile bir EN tıbbi alan testi kullanılabilir (mevcut olduğu 
anda).  PT 2 için virüsidal beyanın poliovirüse karşı test içermesine rağmen, Kademe 2, adım 2 testinde bu test türüne karşı 
test yapılması gerekmediğini lütfen unutmayınız.  PT 4 için: ya değiştirilmiş bir EN tıbbi testi ya da mevcut olduğu anda 
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Murine Norovirus ile bir EN gıda alanı testi. 

16 Bu test, mikroorganizmaların test sırasında taşıyıcılar üzerindeki canlılığını sürdürmek için bir müdahil madde olarak sütün 
kullanılmasını içerir.  Kullanım alanına bağlı olarak, diğer uygun müdahil maddeler test edilmelidir (örn. hastanelerde kullanım 
için kan).  

17 NF T 72-281, Fransız standardizasyon kurumu AFNOR tarafından yapılan bir testtir.  Bu standart, yüzeylerin havada 
dezenfeksiyonu için yeni bir EN standardı geliştirmeye yönelik bir başlangıç olarak ele alınmıştır.  Mümkün olduğunda, bir 
odada buharlaştırıldığında dezenfektanların etkililiğini değerlendiren bir yarı alan yöntemi için bir EN testi kullanılabilir.  

18 Tıbbi cihazlar için mantar ve virüs testleri temel bir gereksinimdir.  Diğer tüm ekipmanlar için mantar ve virüs testleri 
isteğe bağlıdır.  

19 Ürünün yüksek sıcaklıklarda (>40 ºC) kullanılması amaçlandığında, bu sıcaklıklar için ilgili test organizmaları 
kullanılmalıdır.  Bu kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmına bakınız ("Sıcaklık" alt bölümü). 

20 Kullanım şartlarına en uygun müdahil madde kullanılmalıdır.  Örneğin tıbbi alanda kullanılan ürünlere kan, sanayide, 
kurumsal ve evsel alanlarda kullanılan ürünlere protein önerilmektedir.  Önceden ıslatmada (kirli çamaşırlar) kullanım için bir 
ev ürünü üzerindeki kirlilik, yıkama sonrası durulama katkı maddesinin (temiz giysiler) mevcut kirliliğinden çok daha fazla 
olacaktır.  Ön ıslatma ve yıkama sırasında kullanılan ürünler için kirli koşullarda testler yapılmalıdır.  Yıkama sonrası durulama 
sırasında kullanılan ürünler için temiz koşullarda testler yapılmalıdır.  EN 16616: Test edilecek zorunlu müdahil madde, steril 
defibrine koyun kanıdır (kg tekstil başına 12.5 ml koyun kanı). 

21 Çamaşır makinelerinde kullanılan biyosidal ürünler için EN 16616 kullanılmalıdır. Çamaşır makinelerinde kullanılması 
amaçlanmayan ürünler için, küçük ölçekli laboratuvar ayarı (örneğin, bir kovada önceden ıslatma için) düşünülebilir (örneğin 
ASTM E4206 veya ASTM E2274).  

22 Veterinerlik alanlarında yüzey dezenfeksiyonu için normal temas süresi 5 dakikadır.  Maksimum temas süresi 30 dakikadır.  
Hayvan taşıma araçlarında yüzey dezenfeksiyonu için maksimum temas süresi 5 dakikadır.  Püskürtme veya yürüyerek 
geçilen banyo ile uygulanan botlarda kullanılan dezenfektanlar için temas süresi 1 dakikayı geçmemelidir;  

23 Gözenekli yüzeyler için Kademe 2, adım testi mevcut olur olmaz, bunlar kullanılmalıdır (ilgili yerlerde). 

24 Sağım sonrası meme ucu dezenfeksiyonu için normal temas süresi 1 dakikadır. Maksimum temas süresi 5 dakikadır. 
Sağım öncesi meme ucu dezenfeksiyonu için normal temas süresi 10-30 saniyedir. Maksimum temas süresi 60 saniyedir. 

25 Şu anda, meme ucu dezenfektanları için mayalar için standart bir Kademe 2, adım 2 testi bulunmamaktadır. Onaylanmış 
meme ucu dezenfektanı Kademe 2, adım 2 testi mayalar için mevcut olur olmaz, bu kullanılmalıdır. 

26 Toynak banyosunda dezenfeksiyon için, bir toynak banyosunun etkililiğinin ne kadar süreyle garanti edilebileceğine dair 
bilgi verilmelidir. Bu, bir uyarım testinde veya bir saha testinde yapılabilir. Daha fazla ayrıntı için 5.4.3.4.2 kılavuz kısmına 
bakınız. 

27 Toynakların dezenfeksiyonu için, pratikte dezenfeksiyondan önce toynakların yeterince temizleneceği beklenmemektedir.  
Bu nedenle, yalnızca kirli koşullarda yapılan testler kabul edilebilir.  

28 Standart Kademe 2, adım 2 testleri mevcut olmadığı sürece, bu testlerden 1 tanesinin sağlanması zorunlu değildir.  
Kademe 2, adım 2 testleri, standart testler mevcut olur olmaz sağlanmalıdır.    

29 Sadece bakteriyofajlara karşı etkililiğin beyan edildiği kullanımlar için EN 13610 kullanılabilir.  Virüsidal aktivitenin beyan 
edildiği diğer tüm PT4 kullanımları için EN 14476, Norovirüs ve Adenovirüs ile test organizmaları olarak kullanılmalıdır.  

30 Test sıcaklığı, etiket üzerindeki kullanım talimatlarına uygun olmalıdır: örn. soğuk = 4, 10ºC, kısıtlama yok = 20 ºC, 
yüksek sıcaklık = 40 ila 80 ºC.  Ürünün yüksek sıcaklıklarda kullanılması amaçlandığında, bu sıcaklıklar için ilgili test 
organizmaları kullanılmalıdır.  Bu kılavuzun 5.4.0.4.4 kısmına bakınız ("Sıcaklık" alt bölümü). 

31 UBA yöntemi "İçme suyu dezenfektanlarının etkililiğinin kantitatif tespiti".  Simüle edilmiş bir kullanım testinde içme 
suyundaki bakterisidal ve virüsidal aktiviteyi test etmeye yönelik bu kılavuz şu adreste mevcuttur: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150629_version_2_- 
_quantitative_determination_of_the_efficacy_of_drinking_water_disinfectants.pdf 
32 Sürekli kullanım için temas süresi maksimum 30 dakikadır.  Hayvanlar için rezervuar suyu için temas süresi beyan edildiği 

gibi olmalıdır.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150629_version_2_-_quantitative_determination_of_the_efficacy_of_drinking_water_disinfectants.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/150629_version_2_-_quantitative_determination_of_the_efficacy_of_drinking_water_disinfectants.pdf


BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

521 
 

 

Açıklayıcı Ek 5. Virüs enfeksiyonu durumunda insan vücudundaki 

mevcudiyetlerine göre sınıflandırılan virüs örnekleri  

Bu virüsler elleri, aletleri, diğer yüzeyleri ve tekstilleri kirletebilir.  

NOT 1 Bu liste ayrıntılı değildir.  

NOT 2 Zarflı virüsler kalın yazılmıştır. 

Tablo 31: Virüs örnekleri 

 

Kan  

Enterovirüs Hepatit C virüsü (HCV) 

Filoviridae Hepatit Delta virüsü (HDV) 

Flavivirus İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) 

Herpesviridae İnsan T Hücresi Lösemi Virüsü (HTLV) 

Hepatit A Virüsü (HAV) Parvovirus B 19 

Hepatit B virüsü (HBV)  

İnhalasyon sistemi  

Adenovirüs (Mast-) İnfluenza Virüsü 

Koronavirüs Paramyxoviridae 

Enterovirüs Rinovirüs 

Herpesviridae Rubella Virüsü 

Nöronal doku, kulak, burun ve göz 

Adenovirüs (Mast-) İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) 

Enterovirüs Polyoma virüsü 

Herpesviridae Kuduz Virüsü 

Kızamık Virüsü Rubella Virüsü 

Mide-bağırsak 

Adenovirüs(Mast-) Enterovirüs 

Caliciviridae Hepatit A Virüsü (HAV) 

Koronavirüs Hepatit E Virüsü (HEV) 

Astrovirüs Rotavirüs 

Cilt, göğüs ve/veya süt 

Enterovirüs İnsan T Hücresi Lösemi Virüsü (HTLV) 

Herpesviridae Papilloma virüsü 

İnsan İmmün Yetmezlik 

Virüsü (HIV) 

Poxviridae 
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Dalak ve lenf düğümleri 

(ayrıca bkz. kan)  

İnsan T Hücresi Lösemi 

Virüsü (HTLV) 

 

İnsan İmmün Yetmezlik 

Virüsü (HIV) 

 

Diş prosedürü 

Adenovirüs(Mast-) Hepatit C virüsü (HCV) 

Enterovirüs Hepatit Delta virüsü (HDV) 

Herpesviridae İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü 

(HIV) 

Hepatit B virüsü (HBV)  

Ürogenital sistem 

Hepatit B virüsü (HBV) İnsan T Hücresi Lösemi Virüsü 

(HTLV) 

Herpesviridae Papilloma virüsü 

İnsan İmmün Yetmezlik 

Virüsü (HIV) 

Polyoma virüsü 

 

Referans: 

Van Regenmortel MHV vd.,Eds.: Virüs Taksonomisi, Virüslerin Sınıflandırılması ve 

İsimlendirilmesi, virüslerin taksonomisi üzerine uluslararası komitenin yedinci raporu. 

Academic Press, San Diego, 2000 
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Açıklayıcı Ek 6. Katı materyaller için önerilen testlerin seçimi 

(ahşap koruyucuları hariç)40 

Tablo 32: Katı materyaller için önerilen testlerin seçimi (ahşap 

koruyucuları hariç) 

 

Standart Yöntem 

+ bölüm 

referansı 

Başlık Açıklama Olası uygulama 

alanı 

ISO 22196, 

Kısım 5.4.2.2 

Plastikler ve 

diğer 

gözeneksiz 

yüzeyler 

üzerindeki 

antibakteriyel 

aktivitenin 

ölçülmesi  

Islak veya nemli 

koşullarda kullanılan 

plastik materyal 

üzerindeki bakteri 

büyümesinin 

inhibisyonunu ölçmek için 

test.  

Bakteriyel 

büyümeyi inhibe 

ederek 

insanları/hayvanl

arı koruma 

beyanıyla PT 2, 

3, 4'te işlenmiş 

eşyalar.  

Kısım 5.4.2.3, Şekil 

4 

Simüle Edilmiş 

Sıçrama 

Modeli 

Gözeneksiz 

Materyaller 

Kirletici sıçramalar ile 

yayıldığında gözeneksiz 

materyal için temas 

halinde öldürmeyi ölçmek 

için test.  Gereken etkinin 

hızı (5-60 dakika) beyana 

bağlıdır.  

Çapraz 

kontaminasyonu 

önlemek için 

temas halinde 

öldürerek 

insanları/hayvanl

arı koruma 

beyanıyla PT 2, 

3, 4'te işlenmiş 

eşyalar  

 

lere ve işlenen materyaller için uygun olmayabilir.  Yapılan beyana, kullanılan materyalBu testler, tüm beyanlar ve  40

materyal/eşya için beklenen kullanım koşullarına bağlı olarak testler seçilmelidir.  
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Kısım 5.4.2.3, Şekil 

5 

Simüle Edilmiş 

Sıçrama 

Modeli 

Gözenekli 

Materyaller 

Kirletici sıçramalar ile 

yayıldığında gözenekli 

materyal için temas 

halinde öldürmeyi ölçmek 

için test.  Gereken etkinin 

hızı (5-60 dakika) beyana 

bağlıdır.  

Çapraz 

kontaminasyonu 

önlemek için 

temas halinde 

öldürerek 

insanları/hayvanl

arı koruma 

beyanıyla PT 2, 

3, 4'te işlenmiş 

eşyalar  

Kısım 5.4.2.3, Şekil 

6 

Baskı Modeli Kirletici örneğin el teması 

ile yayıldığında 

gözeneksiz materyal için 

temas halinde öldürmeyi 

ölçmek için test.  

Gereken etkinin hızı (5-

60 dakika) beyana 

bağlıdır.  

Çapraz 

kontaminasyonu 

önlemek için 

temas halinde 

öldürerek 

insanları/hayvanl

arı koruma 

beyanıyla PT 2, 

3, 4'te işlenmiş 

eşyalar  

BS 3900 Bölüm G6, 

Kısım 5.5.8.1 

Boyalar için 

test 

yöntemleri. 

Bölüm G6: 

Mantar 

büyümesine 

direncin 

değerlendiril-

mesi 

haftaya kadar nemli 

koşullara maruz kalan 

boyaları kolonize ettiği 

bilinen mantar sporlarının 

bir karışımı ile aşılanmış 

boyalı paneller, mantar 

büyümesinin görsel 

görünümünü  

PT 7 
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Standart Yöntem 

+ bölüm 

referansı 

Başlık Açıklama Olası uygulama 

alanı 

  
göstermelidir.  İşlenen 

örnek bundan arındırılmış 

olmalıdır.  

 

ASTM G21-09, 

Kısım 5.5.8.2 

Sentetik 

Polimerik 

Materyallerin 

Mantarlara 

Karşı Direncini 

Belirlemeye 

Yönelik 

Standart 

Uygulama  

Plastik materyallerin 

sentetik polimer kısmı, 

mantarların büyümesi için 

bir karbon kaynağı görevi 

görmediğinden genellikle 

mantara dirençlidir.  

Plastik materyallere 

mantar saldırısından 

genellikle 

plastikleştiriciler, 

selülozikler, yağlayıcılar, 

stabilizatörler ve 

renklendiriciler gibi diğer 

bileşenler sorumludur.  

PT 7, 9 

ISO 846: 1997, 

Kısım 5.5.8.2 

Plastikler – 

Mikroorganiz-

maların 

etkisinin 

değerlendiril-

mesi  

Mantarların ve toprak 

mikroorganizmalarının 

etkisine bağlı olarak 

plastiklerin bozulmasını 

görsel görünüm, kütle 

değişiklikleri veya fiziksel 

özelliklerdeki 

değişikliklerle belirleme 

yöntemi. Amaç, 

plastiklerin 

biyobozunabilirliğini 

belirlemek değildir.  

PT 7, 9 
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Hatta bir toprağa gömme 

varyantı içerir.  

Not: Bakterileri kapsayan 

bölümün yararlı olmadığı 

düşünülmektedir.  

ISO 16869:2008, 

Kısım 5.5.8.2 

Plastikler - 

Plastik 

formülasyonla

rında 

fungistatik 

bileşiklerin 

etkililiğinin 

değerlendiril-

mesi  

Plastik 

formülasyonlarında 

plastikleştiriciler, 

stabilizatörler, vb. gibi 

hassas bileşenlerin 

korunmasında fungistatik 

bileşiklerin etkililiğini 

belirleme yöntemi.  

Sporlar bir agar 

tabakasına 

eklendiğinden, fungisitin 

matristen minimum 

difüzyonu gereklidir.  

Görsel inceleme ile 

değerlendirme.  

PT 7, 9 

BS EN 60068-2- 

10:2005, 

Kısım 5.5.8.1 

Çevresel 

testler. 

Testler. Test J 

ve kılavuz: 

Küf 

Daha geniş bir materyal 

yelpazesine 

uygulanabilen mantar ve 

mikrobiyal direnç testi 

PT 7, 9 
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Standart Yöntem 

+ bölüm 

referansı 

Başlık Açıklama Olası uygulama 

alanı 

 
büyümesi 

  

OECD (OECD 

ENV/JM/MONO(201

4)18 

Kısım 5.5.8.5.2 

Gözenekli ve 

Gözeneksiz 

Antibakteriyel 

İşlenmiş 

Materyallerin 

Antibakteriyel 

Aktivitesini 

Değerlendirme

ye Yönelik 

Kantitatif 

Yöntem 

Rehber 

Dokümanı. 

Bir biyosidal ürün ile 

işlenmiş gözenekli ve 

gözeneksiz materyallerin 

bakteriyel büyümesinin 

veya metabolizmasının 

inhibisyonunu ölçme 

yöntemi. 

Tekstil ürünleri 

için koku önleyici 

testleri, PT 9 

IBRG TEX13-005.4, 

Kısım 5.5.8.5.2 

Kademe 1 

Tekstil 

Yöntemi 

Antibakteriyel 

Özellikler 

Bir biyosidal ürünle 

işlenmiş tekstil ürünleri 

ve gözenekli 

materyallerin ve eşyaların 

temel antibakteriyel 

özelliklerini belirleme 

yöntemi.  

Tekstil ürünleri 

için koku önleyici 

testleri, PT 9 
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Açıklayıcı Ek 7. Sıvı materyaller için önerilen testlerin seçimi 41 

Tablo 33: Sıvı materyaller için önerilen testlerin seçimi 

 

Referans + 

bölüm 

referansı 

Başlık Açıklama Olası uygulama 

alanı 

IBRG P 16-

001.2, 

Kısım 5.5.7 

Kademe 1 Islak 

Hal Boya Yöntemi 

Sulu bazlı boyalarda 

Biyosidal Aktif Maddelerin 

Temel Etkililiğini 

Belirleme Yöntemi. 

PT 6 

IBRG PDG 16-

001.2, 

Kısım 5.5.7 

Kademe 1 Polimer 

Dispersiyon 

Yöntemi 

Polimer 

dispersiyonlarında 

kullanılan Biyosidal Aktif 

Maddelerin Temel 

Etkililiğini Belirleme 

Yöntemi.  

PT 6 

IBRG PDG 16-

007.2, 

Kısım 5.5.7 

Sulu Bazlı Ürünleri 

Korumak için 

Kullanılan 

Biyosidal Aktif 

Maddeler için 

Kademe 1 Temel 

Etkililik Yöntemi 

Sulu bazlı ürünlerde kutu 

içi koruma için biyosidal 

aktif maddelerin temel 

etkililiğini belirleme 

yöntemi  

PT 6 

IBRG FFG 16-

001.4, 

Kısım 5.5.13 

Kademe 1 Metal 

İşleme Sıvıları 

Yöntemi  

Sulu bazlı metal işleme 

sıvılarında biyosidal aktif 

maddelerin temel 

etkililiğini belirleme 

yöntemi.  

PT 13 

41 Bu testler, tüm beyanlar ve materyaller için uygun olmayabilir.  Yapılan beyana, kullanılan materyallere ve işlenen 

materyal/eşya için öngörülen kullanım koşullarına bağlı olarak testler seçilmelidir.  
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Ek 8. Sıvı Matrislerde Koruyucu/İyileştirici Eylemin Etkilerini Ölçmek için 

Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemler 42 

Tablo 34: Sıvı Matrislerde Koruyucu/İyileştirici Eylemin Etkilerini Ölçmek 

için Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemler 

 

Referans Başlık Açıklama PT 

ASTM 

D2574-

06 

Kaptaki Emülsiyon Boyaların 

Mikroorganizmalar 

Tarafından Saldırıya Karşı 

Direnci İçin Standart Test 

Yöntemi  

Bu test yöntemi, emülsiyon 

boyaların kapta 

mikroorganizmalar tarafından 

saldırıya karşı göreceli direncinin 

belirlenmesini kapsar.  

6 

ASTM 

D4783- 

01e1 

Kaptaki Yapıştırıcı 

Preparatların Bakteriler, 

Maya ve Mantarlar 

Tarafından Saldırıya Karşı 

Direnci için Standart Test 

Yöntemleri  

Yapışkan örnekleri bakteri, maya 

veya mantar kültürleriyle 

uyararak ve steriliteye dönme 

yeteneklerini kontrol ederek sıvı 

yapışkan preparatların kaptaki 

mikrobiyal saldırıya karşı 

direncinin belirlenmesi.  Bu test 

yöntemleri kalitatif sonuçlar verir.  

6 

ASTM 

E1259-05 

390 °C'nin Altında Kaynayan 

Sıvı Yakıtlarda 

Antimikrobiyallerin 

Değerlendirilmesi için 

Standart Uygulama  

Prosedür, 390 °C'nin altında 

kaynayan sıvı yakıtlardaki 

mikrobisitlerin göreceli etkililiğini 

değerlendirmek için 

kullanılmalıdır. Çeşitli yakıt katkı 

maddeleri, metal yüzeyler ve 

klimatoloji gibi çevresel koşulların 

etkisi, bu protokol kullanılarak 

spesifik testlere dahil edilebilecek 

değişkenlerdir.  

6 

 

Lütfen dikkat: Listelenen yöntemler her durumda uygun olmayabilir. Uygulanabilirlikleri, yapılan beyana, kullanılan  42

materyallere ve işlenen materyal/eşya için kullanım koşullarına bağlıdır. Bu yöntemler, bir yöntemin bir beyanı göstermek 

için ne zaman ve nerede anlamlı olduğu ve sınırlarının nerede olduğu hakkında değerlendiriciye genel bir bakış sağlamak 

için listelenmiştir. 
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SABS 

1102 

(1987) 

Su bazlı emülsiyon boyalarda 

kullanılan biyosidal ürünlerin 

bakteriyel etkililiği  

Boyalardaki (emülsiyon) kutu 

koruyucuları için bakterilere karşı 

etkililik testi. 

6 

NF X41- 

520 Mart 

1968 

Koruma. Boyaların 

mikroorganizmalara direnci 

ve koruyucu güçleri için test 

yöntemi. 

 6 

ASTM 

E2275- 

03e1 

(D3946 

ve 

E686'nın 

yerini 

alır) 

Su ile Karışabilen Metal 

İşleme Sıvısının 

Değerlendirilmesi için 

Standart Uygulama. Biyo-

Direnç ve Antimikrobiyal 

Pestisit Performansı 

Metal işleme sistemlerinde sıvı 

kullanımından önce veya 

sırasında mikrobisit ilavesi 

ihtiyacını belirlemek ve mikrobisit 

performansını değerlendirmek, 

suyla karışabilen metal işleme 

sıvılarının göreceli doğal biyo-

direncini, antimikrobiyal 

pestisitlerle güçlenmeye 

atfedilebilen biyo-direncini veya 

her ikisini de derecelendirmek 

için laboratuvar prosedürleri.  

Göreceli biyo-direnç, metal 

işleme sıvılarının, karakterize 

edilebilen (bir veya daha fazla 

bilinen biyolojik kültürden oluşan) 

veya karakterize edilmeyen 

(biyolojik olarak kontamine metal 

işleme sıvısından  

13 
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Referans Başlık Açıklama PT 

  veya bozulmuş metal işleme 

sıvısından bir veya daha fazla 

tanımlanmamış izolattan oluşan) 

biyolojik bir aşı ile zorlanmasıyla 

belirlenir. 

Uyarılmış sıvı biyo-direnci, 

biyokütle artışına direnç, canlı 

hücre geri kazanımı artışı, 

kimyasal özellik değişikliği, 

fiziksel özellik değişikliği veya 

bunların bazı kombinasyonları 

olarak tanımlanır. 

Bu uygulama, metal işleme sıvısı 

konsantresine veya son kullanım 

seyreltisine dahil edilen 

antimikrobiyal maddelere 

uygulanabilir. Ayrıca mikrobisidal 

olmayan, doğası gereği biyo-

dirençli bileşenler kullanılarak 

formüle edilen metal işleme 

sıvılarına da uygulanabilir. 

Bu uygulamaya uygun olarak 

tamamlanan testlerin sonuçları, 

yalnızca bir test serisinde yer 

alan ürünlerin veya mikrobisit 

işlemlerinin göreceli 

performansını karşılaştırmak için 

kullanılmalıdır. 

Sonuçlar, gerçek saha 

performansını tahmin ediyor 

olarak yorumlanmamalıdır. 
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ASTM 

E979- 

91(2004) 

Ters Emülsiyon ve Diğer Su 

İçeren Hidrolik Sıvılarda 

Koruyucu Olarak 

Antimikrobiyal Maddelerin 

Değerlendirilmesine Yönelik 

Standart Test Yöntemi 

Bu laboratuvar test yöntemi, 

hidrolik sıvılar içeren ters 

emülsiyon suyundaki mikrobiyal 

büyümeyi kontrol etmek için 

antimikrobiyal yaşın kullanımı ve 

etkililiğini sağlamak için 

tasarlanmıştır. 

13 

ASTM 

WK8252 

Sulu Metal İşleme Sıvılarının 

Tüberküloz Olmayan, 

Çevresel Mikobakterilere 

Karşı Direncini Belirlemek 

İçin Yeni Standart Test 

Yöntemi 

Sulu metal işleme sıvılarının 

tüberküloz olmayan (NTM), hızla 

büyüyen (RGM) çevresel 

mikobakterilere karşı göreceli 

biyo-direncini, kullanıcı 

sahasından gerçek bozulmuş 

metal işleme sıvısı saha 

örneklerinden izole edilmiş bir 

mikobakteriyel aşı ile uyararak 

belirler. 

Saha koşullarını simüle etmek 

için, gerçek MWF saha 

örneklerinden kaynaklanan 

yaygın metal işleme sıvısı 

bozulma mikroorganizmalarının 

bir karışımından oluşan başka bir 

uyarım aşısı da kullanılır. 

13 

SABS 

1435-

1987 

Sulu metal işleme sıvısı ve 

sulu hidrolik sıvısı 

emülsiyonlarında kullanıma 

yönelik biyosidal ürünler için 

Güney Afrika standardı 

spesifikasyonu. 

 13 

Rawlinso

n ve 

Shennan, 

1987. 

Metal işleme sıvısı 

bozulmasının incelenmesi 

için bir dolaşımlı test cihazı. 

Endüstriyel mikrobiyolojik 

Bir metal işleme sıvısının 

hizmette kullanılacağı koşulları 

simüle etmeye çalışan açıklanan 

yöntem, yeni ürün 

13 
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testler 1987 s. 

227-231. Hopton ve J.W.; 

Hill, E.C tarafından 

düzenlenmiştir. 

formülasyonlarının test edilmesi 

ve biyosidal ürünlerin 

değerlendirilmesi için yaygın 

olarak kullanılmıştır. 

UK MOD 

91-70 

yayın 

(1990) 

Kesme sıvısı, çözünür, biyo-

stabil ortak hizmet tanımı 

ZX-9 

 13 
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Tablo I: Gözenekli Malzemelerin Biyobozulmaya Karşı Direncini İncelemek için Kullanılan Yöntemler: Tekstil Ürünleri 

 

Ek 9. Materyali Korumanın Etkilerini Ölçmek için Yaygın Olarak Kullanılan 

Yöntemler43 
 

Referans Başlık Açıklama Ana 

İlke/Kullanım 

EN 

14119:200

3 

Tekstil 

ürünlerinin test 

edilmesi - 

Mikromantarların 

etkisinin 

değerlendirilmesi 

Test, tekstil ürünlerinin mantar 

oluşumuna duyarlılığını belirlemek 

için tasarlanmıştır.  Değerlendirme, 

görsel derecelendirme ve çekme 

mukavemeti ölçümü ile yapılır.  

Agar plaka testi  

AATCC 30- 

2004 

Antifungal 

aktivite, Tekstil 

materyalleri 

üzerinde 

değerlendirme: 

tekstil 

materyallerinin 

küf ve çürüme 

direnci  

Testin iki amacı, tekstil ürünlerinin 

mikromantarlara duyarlılığını 

belirlemek ve fungisitlerin tekstil 

ürünleri üzerindeki etkililiğini 

değerlendirmektir.  

Agar plaka testi  

DIN 53931 Tekstil 

ürünlerinin test 

edilmesi; tekstil 

ürünlerinin 

küflenmeye karşı 

direncinin 

belirlenmesi; 

büyüme testi  

Test, tekstil ürününde/ürünlerinde 

mantar oluşumunun önlenmesine 

yönelik işlemlerin etkililiğini 

belirler.  Ayrıca UV ışınlaması, 

özütleme vb. sonrası bir işlemin 

performans testine izin verir. 

Agar plaka testi  

43 Lütfen dikkat: Listelenen yöntemler her durumda uygun olmayabilir.   Uygulanabilirlikleri, yapılan beyana, kullanılan 

materyallere ve işlenen materyal/eşya için kullanım koşullarına bağlıdır. Bu yöntemler, bir yöntemin bir beyanı 

göstermek için ne zaman ve nerede anlamlı olduğu ve sınırlarının nerede olduğu hakkında değerlendiriciye genel bir bakış 

sağlamak için listelenmiştir. 
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MIL-STD- 

810F 

Çevre 

Mühendisliği 

hususları ve 

laboratuvar 

testleri; Yöntem 

508.5 MANTAR  

Yöntemin amacı, bir materyalin 

mantar büyümesini ne ölçüde 

destekleyeceğini ve bu materyalin 

performansının bu büyümeden 

nasıl etkilendiğini 

değerlendirmektir.  

Nemli oda testi 

(%90 ila 99 

nem) 

BS 6085 

:1992 

Tekstil 

ürünlerinin 

mikrobiyal 

bozulmaya karşı 

direncinin 

belirlenmesi  

Yöntemin amacı, bir materyalin 

mantar/bakteri büyümesini ne 

ölçüde destekleyeceğini ve 

materyalin performansının bu 

büyümeden nasıl etkilendiğini 

değerlendirmektir.  

Çekme mukavemetinin görsel 

değerlendirmesi ve ölçümü. 

a) toprağa 

gömme testi; 

b) agar plaka 

testi, 

c) nemli oda 

testi 

EN ISO 

11721-1 

(2001) 

Tekstil ürünleri - 

Selüloz içeren 

tekstil 

ürünlerinin 

mikroorganizmal

ara karşı 

direncinin 

belirlenmesi: 

Toprağa gömme 

testi  

Bölüm 1: Çürüme 

geciktirici son 

işlemin 

değerlendirilmesi  

Test, selüloz içeren tekstil 

ürünlerinin toprak 

mikroorganizmaları tarafından 

bozulmaya karşı duyarlılığını 

belirlemek için tasarlanmıştır.  

Korunan ve korunmayan tekstil 

ürünleri karşılaştırılır.  Çekme 

mukavemetinin görsel 

değerlendirmesi ve ölçümü. 

Toprağa 

gömme testi 
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Referans Başlık Açıklama Ana 

İlke/Kullanım 

EN ISO 

11721-2 

(2003) 

Tekstil ürünleri - 

Selüloz içeren 

tekstil 

ürünlerinin 

mikroorganizmal

ara karşı 

direncinin 

belirlenmesi: 

Toprağa gömme 

testi  

Bölüm 2: 

Çürüme 

geciktirici son 

işlemin uzun 

dönemli 

direncinin 

belirlenmesi  

Test, çürümeyi geciktirici son 

işlemin toprakta yaşayan 

mikroorganizmaların saldırısına 

karşı uzun dönemli direncini 

tanımlar.  Düzenli uzun dönemli 

direnç ile artan uzun dönemli 

direnç arasında bir ayrım 

yapılmasına izin verir.  Çekme 

mukavemetinin görsel 

değerlendirmesi ve ölçümü  

Toprağa 

gömme testi 

BS 2011 : 

Bölüm 2.1J 

(IEC 68-2- 

10) 

Temel çevresel 

test prosedürleri  

Bir materyalin mantarlar tarafından 

kolonizasyona duyarlılığını 

göstermek için küf büyüme testi.  

Nemli oda testi 

(%90 ila 99 

nem) 

AS 1157.2 

- 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 2: Tekstil 

Ürünlerinin 

Mantar 

Test örnekleri, Aspergillus niger  

sporları süspansiyonu ile aşılanır ve 

daha sonra 14 gün boyunca bir 

mineral tuz bazlı agar yüzeyinde 

inkübe edilir ve daha sonra gelişim 

açısından değerlendirilir.   Hem 

özütlenmiş hem de özütlenmemiş 

örnekler incelenir.  Örnekleri 

gerektiğinde agar ile yakın temas 

halinde tutmak için cam halkalar 

Agar plaka testi  
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Büyümesine 

Karşı Direnci.  

Kısım 1 - Yüzey 

Küfü Büyümesine 

Karşı Direnç.  

kullanılır.  Örnekler, yüzey küfü 

büyümesi açısından incelenir. 

AS 1157.4 

- 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 2: Tekstil 

Ürünlerinin 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci.  

Kısım 2 - 

Selülolitik 

Mantarlara Karşı 

Direnç. 

Test örnekleri, Chaetomium 

globosum  sporları süspansiyonu ile 

aşılanır ve daha sonra 14 gün 

boyunca bir mineral tuz bazlı agar 

yüzeyinde inkübe edilir ve daha 

sonra gelişim açısından 

değerlendirilir.  Hem özütlenmiş 

hem de özütlenmiş örnekler 

incelenir ve maruz kalan örnekler 

bir çekme mukavemeti testine tabi 

tutulur. Örnekleri gerektiğinde agar 

ile yakın temas halinde tutmak için 

cam halkalar kullanılır.  

Agar plaka testi  

AS 1157.3 

- 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 2: Halat 

ve İpliklerin 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci. 

Test örnekleri, Chaetomium 

globosum  sporları süspansiyonu ile 

aşılanır ve daha sonra 14 gün 

boyunca bir mineral tuz bazlı agar 

yüzeyinde inkübe edilir ve daha 

sonra gelişim açısından 

değerlendirilir.  Hem özütlenmiş 

hem de özütlenmiş örnekler 

incelenir ve maruz kalan örnekler 

bir çekme mukavemeti testine tabi 

tutulur. 

Agar plaka testi 

(büyük 

örnekler için 

ortam içeren 

diğer kaplar 

kullanılır). 
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Tablo III: Kağıdın vb. Antimikrobiyal Aktivitesini ve Mikrobiyal Direncini İncelemek için Kullanılan Yöntemler 

 

 

Tablo II: Biyobozulmaya Karşı Direncin İncelenmesinde Kullanılan 

Yöntemler: Jeotekstil 

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

EN 

12225:2000 

Jeotekstiller ve 

Jeotekstillerle 

ilgili ürünler - Bir 

toprağa gömme 

testi ile 

mikrobiyolojik 

direnci belirleme 

yöntemi 

Test, jeotekstiller ve ilgili ürünlerin 

toprak mikroorganizmaları tarafından 

bozulmaya duyarlılığını belirlemek 

için tasarlanmıştır. Çekme 

mukavemetinin görsel 

değerlendirmesi ve ölçümü. 

Toprağa 

gömme testi 

 

 

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

DIN EN 1104 

- 05 

Gıda maddeleriyle 

temas etmesi 

amaçlanan kağıt 

ve karton 

Antimikrobik 

bileşenlerin 

transferinin 

belirlenmesi  

Bir kağıt partisinin10 örneğinden 

alınan minimum 20 kopya alt örnek 

(her biri 10 - 15 mm çapında) 

Bacillus subtilis veya Aspergillus 

niger  ile aşılanan besleyici agar 

plakaları ile yakın temasta 

yerleştirilir ve sırasıyla 30 °C'de 7 

gün ve 25 °C'de 8-10 gün inkübe 

edilir.  

Bölge 

Difüzyon 

Deneyi.  

ASTM D 

2020-03 

Kağıt ve Kartonun 

Küf (Mantar) 

Direncine Yönelik 

Standart Test 

Yöntemleri - 

Doğrudan 

Kopya örnekler (3), mantar 

sporlarının bir süspansiyonu ile 

aşılanır ve daha sonra, mantar 

büyümesini destekleyip 

desteklemediklerini belirlemek için 

bir minimal mineral tuzu ortamının 

Biyobozulma 

Testi.  
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Aşılama  yüzeyinde inkübe edilir.  

ASTM D 

2020-03 

Kağıt ve Kartonun 

Küf (Mantar) 

Direncine Yönelik 

Standart Test 

Yöntemleri - 

Toprağa Gömme  

Kopya örnekler (5) 14 gün boyunca 

toprağa gömülür ve daha sonra hem 

fiziksel bozulma hem de gerilme 

mukavemeti kaybı açısından 

gömülmemiş örneklere kıyasla 

bozulma açısından incelenir.  

Biyobozulma/

Biyobozunma 

Testi.  

AS 1157.7 - 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine Karşı 

Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 6: 

Kağıtların ve 

Kağıt Ürünlerin 

Mantar 

Büyümesine Karşı 

Direnci.  

Test örnekleri, mineral tuzu bazlı bir 

agarın yüzeyine yerleştirilir ve daha 

sonra hem örnek hem de agar, bir 

dizi mantardan oluşan bir spor 

süspansiyonu ile aşılanır.  Daha 

sonra 14 gün süreyle inkübe edilirler 

ve daha sonra gelişim açısından 

değerlendirilirler.  Örnek üzerindeki 

büyüme değerlendirilir.  

Agar plaka 

testi  

AS 1157.5 - 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine Karşı 

Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 5: Ahşabın 

Mantar 

Büyümesine Karşı 

Direnci.  

Test örnekleri, mineral tuzu bazlı bir 

agarın yüzeyine yerleştirilir ve daha 

sonra hem örnek hem de agar, bir 

dizi mantardan oluşan bir spor 

süspansiyonu ile aşılanır.  Daha 

sonra 14 gün süreyle inkübe edilirler 

ve daha sonra gelişim açısından 

değerlendirilirler.  Örnek üzerindeki 

büyüme değerlendirilir.  

Agar plaka 

testi  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

AS 1157.6 

- 

1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 6: Deri ve 

Islak "Mavi" 

Postların Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci. 

Test örnekleri, mineral tuzu bazlı bir 

agarın yüzeyine yerleştirilir ve daha 

sonra hem örnek hem de agar, bir 

dizi mantardan oluşan bir spor 

süspansiyonu ile aşılanır.  Daha 

sonra 14 gün süreyle inkübe edilirler 

ve daha sonra gelişim açısından 

değerlendirilirler.  Hem özütlenmiş 

hem de özütlenmemiş örnekler 

incelenir.  Örnekler üzerindeki 

büyüme değerlendirilir.  Sükroz 

içeren ortam, gerçek kontrollerin 

elde edilemediği durumlarda 

kullanılır.  

Agar plaka 

testi  

 

Tablo IV: Biyolojik Bozulmaya Karşı Direnci İncelemek için Kullanılan   

Yöntemler: Plastikler  

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

ASTM D 

5338 - 92 

Nemli oda testi 

(%90 ila 99  

nem) 

Nemli oda testi (%90 ila 99 nem) Biyobozunabil

irlik esti 

ASTM E 

1428 

- 99 

Nemli oda testi 

(%90 ila 99  

nem) 

Nemli oda testi (%90 ila 99 nem) Agar plaka 

testi  

ASTM G 22 

- 76 

Agar plaka testi  Agar plaka testi  Agar plaka 

testi  

ASTM G 21 

- 96 

Agar plaka testi  Agar plaka testi  Agar plaka 

testi  

ASTM G 29 

- 96 

Agar plaka testi  Agar plaka testi  Biyokirlilik 

testi 
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EN 

14047:200

2 

Agar plaka testi  Agar plaka testi  Biyobozunabil

irlik esti 

EN 

14048:200

2 

Nemli oda testi 

(%90 ila 99  

nem) 

Nemli oda testi (%90 ila 99 nem) Biyobozunabil

irlik esti 

ISO 

846:1997 

Nemli oda testi 

(%90 ila 99  

nem) 

Nemli oda testi (%90 ila 99 nem) Agar plaka 

testi; toprağa 

gömme testi 

EUROCAE 

ED-14B/ 

RTCA DO 

160B 

Agar plaka testi  Agar plaka testi  Nemli oda 

testi (%90 ila 

99 nem) 

MIL-STD- 

810F 

Çevre 

Mühendisliği 

hususları ve 

laboratuvar 

testleri; Yöntem 

508.5 MANTAR  

Yöntemin amacı, bir materyalin 

mantar büyümesini ne ölçüde 

destekleyeceğini ve materyalin 

performansının bu büyümeden nasıl 

etkilendiğini değerlendirmektir.  

Nemli oda 

testi (%90 ila 

99 nem) 

BS 2011 : 

Bölüm 2.1J 

(IEC 68-2-

10  

Temel çevresel 

test prosedürleri  

Bir materyalin mantarlar tarafından 

kolonizasyona duyarlılığını göstermek 

için küf büyüme testi.  

Nemli oda 

testi (%90 ila 

99 nem) 
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

ile  

aynı) 

   

ISO 

16869:200

8 

Plastikler - 

Plastik 

formülasyonların

da fungistatik 

bileşiklerin 

etkililiğinin 

değerlendirilmesi  

Bir örnek, bir petri kabındaki bir 

besin-tuz-agar (ek karbon kaynağı 

olmadan) üzerine yerleştirilir ve aynı 

agar içeren mantar sporları ile 

kaplanır. Örnek üzerindeki büyüme 

oranı görsel olarak değerlendirilir. 

Agar plaka 

testi  

AS 1157.4 

- 

1999 

Avustralya 

Standardı 

- Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 4: 

Kaplanmış 

Kumaşların ve 

Elektronik 

Kartların Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci. 

Test örnekleri, Chaetomium 

globosum  sporları süspansiyonu ile 

aşılanır ve daha sonra 14 gün 

boyunca bir mineral tuz bazlı agar 

yüzeyinde inkübe edilir ve daha 

sonra gelişim açısından 

değerlendirilir.  Hem özütlenmiş hem 

de özütlenmiş örnekler incelenir ve 

maruz kalan örnekler bir çekme 

mukavemeti testine tabi tutulur. 

Örnekleri gerektiğinde agar ile yakın 

temas halinde tutmak için cam 

halkalar kullanılır.  

Agar plaka 

testi  

AS 

1157.11 - 

1999 

Avustralya 

Standardı 

- Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 11: 

Kauçukların ve 

Test örnekleri, bir dizi mantar 

sporları süspansiyonu ile aşılanır ve 

daha sonra 14 gün boyunca bir 

mineral tuz bazlı agar yüzeyinde 

inkübe edilir ve daha sonra gelişim 

açısından değerlendirilir.  Hem 

özütlenmiş hem de özütlenmemiş 

örnekler incelenir.  Örnekleri 

gerektiğinde agar ile yakın temas 

Agar plaka 

testi  
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Tablo V: Yüzey Kaplamaları ve Yapıştırıcıların Antimikrobiyal Aktivitesini ve Mikrobiyal Direncini 

İncelemek için Kullanılan Yöntemler  

Plastiklerin 

Yüzeyde Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci - 

Kısım 1: Büyüme 

Direnci  

halinde tutmak için cam halkalar 

kullanılır.  

AS 

1157.11 - 

1999 

Avustralya 

Standardı 

- Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Bölüm 11: 

Kauçuk ve 

Plastiklerin 

Yüzeyde Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnci - 

Bölüm 2: 

Fungistatik 

Özellikler  

Test örnekleri, bir sükroz, mineral 

tuzu bazlı bir agarın yüzeyine 

yerleştirilir ve daha sonra hem örnek 

hem de agar, bir dizi mantardan 

oluşan bir spor süspansiyonu ile 

aşılanır.  

Daha sonra 14 gün süreyle inkübe 

edilirler ve daha sonra gelişim 

açısından değerlendirilirler.  Hem 

özütlenmiş hem de özütlenmemiş 

örnekler incelenir.  Örnekleri 

gerektiğinde agar ile yakın temas 

halinde tutmak için cam halkalar 

kullanılır.  Hem örnekte büyüme hem 

de çevreleyen agarda büyüme 

inhibisyonu değerlendirilir. 

Agar plaka 

testi  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

BS3900 

Bölüm G6 

Mantar 

büyümesine 

direncin 

değerlendirilmesi 

Test kaplamasıyla kaplanmış kopya 

test panelleri, boyaların ve ilgili 

materyallerin yüzeyinde büyüdüğü 

bilinen bir mantar sporları 

süspansiyonu ile aşılanır.  Örnekler 

daha sonra mantar büyümesini 

desteklemek için uygun koşullar 

altında (23 ± 2 °C ve yüksek 

nem/yüzey yoğunlaşması) inkübe 

edilir.  Yayınlanan standartta  

Biyobozulma 

Testi  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  test panelleri üzerinde yoğuşma, 

örneklerin altındaki su 

banyosundaki sıcaklığın kısa 

sürelerle arttırılmasıyla 

sağlanmaktadır.  Bu adımı 

gereksiz kılacak revizyonlar 

devam etmektedir.  Yöntem, 

sporların mantar 

büyümesi/çimlenmesi, mantar 

büyümesine duyarlı olduğu bilinen 

standart bir kaplama üzerinde iki 

hafta sonra gözlenirse doğrulanır.  

İnkübasyondan sonra büyüme, 

mantar büyümesi ile kaplama 

yüzdesi ile ilgili bir ölçeğe göre 

derecelendirilir (görsel ve 

mikroskobik incelemeyi takiben).  

Uygun olduğunda kullanılabilen 

yöntemde doğal ve yapay bir 

kirlilik tarif edilmektedir.  

 

ASTM 

D3273-12 

Bir Çevre Odasında 

İç Kaplamaların 

Yüzeyinde Küf 

Büyümesine Karşı 

Direnç için Standart 

Test Yöntemi  

Test kaplamasıyla kaplanmış 

kopya test panelleri, boyaların ve 

ilgili materyallerin yüzeyinde 

büyüdüğü bilinen bir mantar 

sporları süspansiyonu ile aşılanır.  

Örnekler daha sonra mantar 

büyümesini desteklemek için 

uygun koşullar altında inkübe 

edilir.  

Biyobozulma 

Testi  
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WK4201 Bir Çevre Odasında 

Yapı Ürünlerinde Küf 

Büyümesine Karşı 

Direnç için Standart 

Test Yöntemi  

Test kaplamasıyla kaplanmış 

kopya test panelleri, boyaların ve 

ilgili materyallerin yüzeyinde 

büyüdüğü bilinen bir mantar 

sporları süspansiyonu ile aşılanır.  

Örnekler daha sonra mantar 

büyümesini desteklemek için 

uygun koşullar altında inkübe 

edilir.  

Biyobozulma 

Testi  

ASTM 

D5590-94 

Boya Filmlerinin ve 

İlgili Kaplamaların, 

Hızlandırılmış Dört 

Haftalık Agar Plaka 

Testiyle Mantar 

Bozulmasına Karşı 

Direncini Belirlemek 

İçin  

Standart Test 

Yöntemi  

 Agar plaka 

testi  

SS345 

Ek 9 

Resmi Başlık Şu 

Anda Eksik 

Cam petri kaplarının tabanı boya 

ile kaplanmıştır.  Kurutulduktan 

sonra, uygun bir büyüme sıvısı 

ortamında bir alg kültürü kaba 

yerleştirilir ve alg büyümesi için 

uygun koşullar altında inkübe 

edilir.  

Biyobozulma 

Testi.  

EN 

15457:200

7 

Boyalar ve cilalar 

– Film koruyucuların 

mantarlara karşı bir 

kaplamadaki 

etkililiğini test 

etmek için 

laboratuvar yöntemi 

Kaplamalar cam elyaf disklere 

uygulanır ve daha sonra besleyici 

agar plakalarının yüzeyiyle yakın 

temas halinde yerleştirilir.  

Kaplamalar ve çevreleyen ortam 

daha sonra 10'lu bir listeden 

seçilen 4 mantar türünün karışık 

bir spor süspansiyonu ile aşılanır.  

Bölge 

Difüzyon 

Deneyi  
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Plakalar daha sonra 21 gün 

boyunca 24 °C'de inkübe edilir ve 

daha sonra bir derecelendirme 

ölçeği kullanılarak büyüme 

açısından değerlendirilir.  Test, bir 

biyosidal ürünün bir yüzey 

kaplamasında,  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  EU BPD içindeki ilgili kullanım 

kategorisinde listelenmesini 

desteklemek için bir etkiye sahip 

olabileceği beyanlarını desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Yüzey 

kaplamalarının performansının 

değerlendirilmesi amaçlanmamıştır. 

 

AS 

1157.10 

- 1999 

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Karşı Direnç için 

Materyal Test 

Yöntemleri  

Avustralya 

Standardı - 

Mantar 

Büyümesine 

Direnç için Test 

Materyali 

Yöntemleri  

Cam mikroskop slaytları üzerine 

kaplanan test materyalleri, bir dizi 

mantar türünün sporlarının bir 

süspansiyonu ile aşılanır ve daha 

sonra 14 gün boyunca bir mineral 

tuzu bazlı agar yüzeyinde inkübe 

edilir ve daha sonra büyüme 

açısından değerlendirilir.  

Agar plaka 

testi  

EN 

15458:200

7 

Boyalar ve cilalar 

– Film 

koruyucuların 

alglere karşı bir 

kaplamadaki 

etkililiğini test 

etmek için 

laboratuvar 

yöntemi 

Kaplamalar cam elyaf disklere 

uygulanır ve daha sonra besleyici 

agar plakalarının yüzeyiyle yakın 

temas halinde yerleştirilir.  Daha 

sonra kaplamalar ve çevreleyen 

ortam, 5'li bir listeden seçilen 3 alg 

türünün karışık bir süspansiyonu ile 

aşılanır.  Plakalar daha sonra 35 gün 

boyunca aydınlatma altında (16 saat 

gün uzunluğu, 1000 Lüks) 23 °C'de 

Bölge 

Difüzyon 

Deneyi  
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inkübe edilir ve ardından bir 

derecelendirme ölçeği kullanılarak 

büyüme açısından değerlendirilir.  

Test, bir biyosidal ürünün bir yüzey 

kaplamasında, EU BPD içinde ilgili 

kullanım kategorisinde listelenmesini 

desteklemek için bir etkiye sahip 

olabileceği beyanları desteklemeyi 

amaçlamaktadır.  Yüzey 

kaplamalarının performansının 

değerlendirilmesi amaçlanmamıştır. 

VdL RL06 Kaplama 

Materyallerinin 

Küf Büyümesine 

Karşı Direncini 

Değerlendirme 

Yönergesi 

Kaplamalar kağıt disklere uygulanır 

ve daha sonra besleyici agar 

plakalarının yüzeyiyle yakın temas 

halinde yerleştirilir.  Kaplamalar ve 

çevreleyen ortam daha sonra karışık 

bir A niger ve Penicillium 

funiculosum sporları süspansiyonu ile 

aşılanır.  Plakalar daha sonra 28 

°C'de 3 hafta süreyle inkübe edilir ve 

1, 2 ve 3 hafta sonra bir 

derecelendirme ölçeği kullanılarak 

büyüme açısından değerlendirilir.  

Dış mekan kullanımı ve "ıslak" 

uygulamalar için kaplamalar testten 

önce suda özütlenir.  

Bölge 

Difüzyon 

Testi/Nemli 

Oda Testi  

VdL RL07 Kaplama 

Materyallerinin 

Küf Büyümesine 

Karşı Direncini 

Değerlendirme 

Yönergesi 

Kaplamalar kağıt disklere uygulanır 

ve daha sonra besleyici agar 

plakalarının yüzeyiyle yakın temas 

halinde yerleştirilir.  Kaplamalar ve 

çevreleyen ortam daha sonra karışık 

bir Scenedesmus vacuolaris ve 

Stichococcus bacillaris süspansiyonu 

ile aşılanır.  Plakalar daha sonra 23 

Bölge 

Difüzyon 

Testi/Nemli 

Oda Testi  
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°C'de 3 hafta aydınlatma altında (16 

saat günlük uzunluk, 1000 Lüks) 

inkübe edilir ve 1, 2 ve 3 hafta sonra 

bir derecelendirme ölçeği kullanılarak 

büyüme açısından değerlendirilir.  

Dış mekan kullanımı ve "ıslak" 

uygulamalar için kaplamalar testten 

önce suda özütlenir.  
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Tablo VI: Tekstil Ürünlerinin Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için Kullanılan Yöntemler (kumaş, iplik 

veya tüy/vatka)  

 

 

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

JIS L 

1902: 

2008 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antibakteriyel 

Aktivitesi için 

Test Yöntemi 

Kalitatif Test  

Üç kopya kumaş, iplik 

veya tüy/vatka örneği, 

Staphylococcus aureus ve 

Klebsiella pneumoniae 

'nin bir hücre 

süspansiyonu ile 

aşılanmış ve 37 °C'de 24-

48 saat inkübe edilmiş 

agar plakalarının 

yüzeyiyle yakın temas 

halinde yerleştirilir.  Daha 

sonra örneklerin 

etrafındaki herhangi bir 

inhibisyon bölgesinin 

varlığı ve boyutu 

kaydedilir.  

Bölge difüzyon 

deneyi.  İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

JIS L 

1902: 

2008 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antibakteriyel 

Aktivitesi için 

Test Yöntemi 

Kantitatif Test  

Kopya kumaş örnekleri 

(kontrolün 6'sı ve 

işlenenlerin 3'ü), yoğun 

şekilde seyreltilmiş bir 

besiyerinde süspanse 

edilmiş ayrı bakteri türleri 

(örn., S. aureus ve K. 

pneumoniae) ile aşılanır.  

Örnekler, nemli koşullar 

altında 37 °C'de belirli bir 

temas süresi boyunca 

inkübe edilir.  Aktivite, 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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kontroldeki ilk 

popülasyonun boyutu ile 

inkübasyonu takiben 

mevcut olanın 

karşılaştırılmasıyla 

değerlendirilir. Hücre geri 

kazanımı sırasında 

nötrleştirici kullanılmaz. 

EN ISO 

20645 - 

2004 

Tekstil Kumaşları 

- Antibakteriyel 

aktivitenin 

belirlenmesi  

- Agar plaka testi 

(ISO/FDIS 

20645:2004) 

Dört kopya kumaş örneği 

(25 ± 5 mm), bir petri 

kabına katı bir besleyici 

ortam ile yakın temas 

halinde yerleştirilir.  

Örnekler daha sonra S. 

aureus, Escherichia coli 

ve K. pneumoniae'nin bir 

hücre süspansiyonu ile 

aşılanmış erimiş katı 

besleyici ortam ile 

kaplanır. Plakalar daha 

sonra 18 ila 24 saat 

arasında inkübe edilir ve 

plakalar daha sonra, ya 

>1 mm'lik bir inhibisyon 

bölgesi mevcudiyetine ya 

da test örneğini kaplayan 

ortamda büyümenin 

yokluğuna/gücüne bağlı 

olarak büyüme açısından 

değerlendirilir.  

Bölge difüzyon 

deneyi.  İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

SN 195920 Emprenye 

Edilmiş Tekstil 

Ürünlerinin 

Dört kopya kumaş örneği 

(25 ± 5 mm), bir petri 

kabına katı bir besleyici 

Bölge difüzyon 

deneyi.  İşlenmiş bir 

materyalin son 
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Antibakteriyel 

Etkisinin Agar 

Difüzyon 

Yöntemi ile 

İncelenmesi 

ortam ile yakın temas 

halinde yerleştirilir.  

Örnekler daha sonra  

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  S. aureus veya E. coli'nin 

bir hücre süspansiyonu ile 

aşılanmış erimiş katı 

besleyici ortam ile 

kaplanır. Plakalar daha 

sonra 18 ile 24 saat 

arasında inkübe edilir ve 

plakalar daha sonra 

yukarıda BS EN ISO 

20645'te açıklandığı gibi 

değerlendirilir. 

 

SN195924 Tekstil Kumaşları 

- Antibakteriyel 

aktivitenin 

belirlenmesi  

Koloni Plaka 

Sayım Yöntemi 

On beş kopya örnek (her 

bir kopya, 1 ml test 

aşısını absorbe etmek için 

25 ± 5 mm'lik yeterli 

örnekten oluşur), sıvı 

besleyici bir ortamda 

askıya alınmış E. coli 

veya S. aureus  hücreleri 

ile aşılanır ve 27 °C'de 24 

saate kadar kapalı 

şişelerde inkübe edilir. 0, 

6 ve 

24 saat sonrasında, 5 

kopya örnek, mevcut 

canlı popülasyonun 

boyutu için analiz edilir.  

Bir nötrleştirici kullanılır.  

Bir kontrol örneğine 

maruz kalan 

popülasyonda 2 derecelik 

bir artış, testi doğrulamak 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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için gereklidir.  

Yöntem, bir tekstil 

ürününü, 5 kopya 

örneğinin 4'ünde 24 saat 

sonra belirli bir minimum 

büyüme seviyesinden 

fazla görülmezse, 

antibakteriyel olarak 

tanımlar.  

SN195921 Tekstil Kumaşları 

- Antimikotik 

Aktivitenin 

Belirlenmesi: 

Agar Difüzyon 

Plaka Testi  

Sterilize edilmiş kumaşın 

(25 ± 5 mm çap) kopya 

(4) örnekleri, bir petri 

kabına katı bir besleyici 

ortam ile yakın temas 

halinde yerleştirilir.  Her 

petri kabı çift katmanlı 

olarak hazırlanmıştır.  İlk 

katman 10 ml besleyici 

agardan oluşur, ikinci 

katman, Candida 

albicans, Aspergillus 

niger, Cladosporium 

sphaerospermum veya 

Trichophyton 

mentagrophytes 'in 0.1 

ml spor süspansiyonunun 

(107 ml-1) eklendiği aynı 

besleyici agardan başka 

bir 10 ml içerir.  Plakalar 

daha sonra 28 °C'de 2 

Bölge difüzyon 

deneyi.  İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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gün (C. albicans) veya 7 

gün (A. niger, C. 

sphaerospermum  ve  

T. mentagrophytes) 

inkübe edilir. Test, 

biyosidal ürün içermeyen 

aynı materyalden veya 

biyosidal ürün içermeyen 

standart bir pamuk 

materyalden kontrol 

örnekleri tamamen 

büyümüşse geçerlidir.  

Örnekler yüzeylerinde 

mantar büyümesi 

göstermediğinde  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  iyi antimikotik etkililiğin 

gösterilmiş olduğu kabul 

edilir. Test, bir materyalin 

her iki tarafının da test 

edilmesi gerektiğini 

belirtir.  

 

ISO 20743 Tekstil ürünleri - 

Antibakteriyel 

bitmiş ürünlerin 

antibakteriyel 

aktivitesinin 

belirlenmesi: 

Absorpsiyon 

yöntemi  

Tekrar (6) tekstil 

örnekleri, ayrı tüplerde ya 

S. aureus veya K. 

pneumoniae 'nin 

standartlaştırılmış 

besiyeri kültürü ile 

aşılanır ve ardından 

kapalı kaplarda 18 - 24 

saat 37 °C'de inkübe 

edilir.  Örnekler, hem 

toplam canlı sayımı hem 

de toplam ATP'nin 

belirlenmesi ile 

inkübasyondan önce ve 

sonra canlı bakteri varlığı 

açısından analiz edilir.  

Örnekler testten önce 

sterilize edilir ve geri 

kazanım sırasında bir 

nötrleştirici kullanılır.  

Test, inkübasyon süresi 

boyunca ^1 

büyüklüğünde büyüme ile 

doğrulanır. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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ISO 20743 Tekstil ürünleri - 

Antibakteriyel 

bitmiş ürünlerin 

antibakteriyel 

aktivitesinin 

belirlenmesi: 

Transfer yöntemi  

Test materyalinin kopya 

(6) örnekleri, 1 dakika 

boyunca 200 g ağırlık 

kullanılarak S. aureus and 

K. pneumoniae 'nin belirli 

bir hacimde bilinen hücre 

süspansiyonu ile 

aşılanmış bir agar plakası 

ile temas ettirilir.  

Örnekler daha sonra 

çıkarılır.  

Örnek (3) örnekler, nemli 

koşullarda 37 °C'de 24 

saat inkübasyondan önce 

ve sonra canlı bakteri 

sayısı veya toplam ATM 

içeriği açısından analiz 

edilir.  Örnekler testten 

önce sterilize edilir ve 

hücre geri kazanımı 

sırasında bir nötrleştirici 

kullanılır.  Test, 

inkübasyon süresi 

sırasında ^1 

büyüklüğünde büyüme ile 

veya elde edilen verilerin 

değişkenliğinin bir ölçüsü 

ile doğrulanır. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

ISO 20743 Tekstil ürünleri - 

Antibakteriyel 

bitmiş ürünlerin 

antibakteriyel 

aktivitesinin 

belirlenmesi: 

Test materyalinin kopya 

(6) örnekleri, bir 

membran filtre üzerinde 

standartlaştırılmış bir 

şekilde yüzeylerine 

toplanan hücrelerin 

"Kuru" aşı yakın 

temas testi.  

Aşılamanın transfer 

yöntemi, bazı 

simülasyon verilerini 

sağlayacak şekilde 
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Baskı yöntemi "baskısı" yoluyla S. 

aureus ve K. pneumoniae 

'dir. Örnekler daha sonra 

nemli koşullar altında 20 

°C'de 18 - 24 saat belirli 

bir temas süresi (süreleri) 

boyunca inkübe edilir. 

Kopya (3) örnekler,  

uyarlanabilir. 
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  inkübasyondan önce ve 

sonra canlı bakteri sayısı 

veya toplam ATM içeriği 

açısından analiz edilir. 

Örnekler testten önce 

sterilize edilir ve hücre 

geri kazanımı sırasında 

bir nötrleştirici kullanılır.  

Test, aşının kontrol 

materyali üzerindeki 

hayatta kalması 

belirlenerek doğrulanır. 

 

ISO/FDIS 

13629-1 

Tekstil ürünleri - 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antifungal 

Aktivitesinin 

Belirlenmesi: 

Bölüm 1 - 

Lüminesans 

Yöntemi 

Tekstil örnekleri, ya 

doğrudan uygulama ya 

da bir agar yüzeyinden 

transfer yoluyla bir 

mantar sporları 

süspansiyonu ile aşılanır 

ve sonra inkübe edilir. 

Sporların çimlenmesi ve 

büyümesi, örneklerle 

ilişkili ATP 

konsantrasyonunun 

ölçülmesi ile takip edilir. 

Bir antifungal işlemin 

varlığının, işlenmemiş 

materyale kıyasla 

işlenmiş materyal ile 

bağlantılı ATP'nin azalmış 

konsantrasyonları ile 

gösterildiği gibi, ya bir 

çimlenme inhibisyonu ya 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

Aşılamanın transfer 

yöntemi, bazı 

simülasyon verilerini 

sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 
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da büyüme hızında bir 

azalma göstermesi 

beklenir. 

ISO/WD 

13629-1 

Tekstil ürünleri - 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antifungal 

Aktivitesinin 

Belirlenmesi: 

Bölüm 2 - Plaka 

Sayım Yöntemi 

Tekstil örnekleri, ya 

doğrudan uygulama ya 

da bir agar yüzeyinden 

transfer yoluyla bir 

mantar sporları 

süspansiyonu ile aşılanır 

ve sonra inkübe edilir. 

Sporların çimlenmesi ve 

büyümesi, koloni 

oluşturan birimlerin sayısı 

ölçülerek takip edilir. Bir 

antifungal işlemin 

varlığının, işlenmemiş 

materyale kıyasla 

işlenmiş materyal ile 

bağlantılı koloni oluşturan 

birimlerin sayısının 

azalmasıyla gösterildiği 

gibi, ya bir çimlenme 

inhibisyonu ya da 

büyüme hızında bir 

azalma göstermesi 

beklenir. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

Aşılamanın transfer 

yöntemi, bazı 

simülasyon verilerini 

sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 
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ullanılan Tablo VII: Halıların Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için K  

Yöntemler  

 

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Aktivite 

Değerlendirmesi 

Kalitatif 

Antibakteriyel 

Aktivite 

Besleyici ortam içeren 

petri kapları, tek bir 

çapraz çizgi (yaklaşık 7.5 

cm) S. aureus veya K. 

pneumoniae ile aşılanır. 

Sterilize edilmemiş bir 

test örneği (25 mm x 50 

mm), agar yüzeyinde aşı 

boyunca yakın temas 

halinde ve enlemesine 

yerleştirilir. Plakalar daha 

sonra 18 - 24 saat 37 

°C'de aşılanır. Halının önü 

ve arkası ayrı ayrı test 

edilir. İnkübasyondan 

sonra, plakalar hem 

örneklerin altında hem de 

örnekleri çevreleyen 

herhangi bir inhibisyon 

bölgesi için gelişim varlığı 

açısından incelenir. Test, 

temizleme rejimlerinin 

etkisini test etmek için de 

kullanılabilir. İşlenmemiş 

bir kontrol isteğe bağlıdır. 

Öldürme oranı ve 

bölge difüzyon 

testinin kalitatif 

değerlendirmesi  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Sterilize edilmemiş halı 

örnekleri, düşük veya 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  
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Aktivite 

Değerlendirmesi 

Kantitatif 

Antibakteriyel 

Aktivite 

yüksek besleyici bir 

solüsyonda ya  

S. aureus ya da K. 

pneumoniae'nin ayrı 

süspansiyonları ile 

aşılanmadan önce ya 

steril su ya da bir ıslatma 

maddesiyle önceden 

ıslatılır.  Örnekler daha 

sonra sıkıca kapatılmış bir 

kavanozda 37 °C'de 

belirli bir temas süresi 

boyunca inkübe edilir.  

Hücreler 0 ve 6 - 24 saat 

inkübasyondan sonra  

100 ml nötrleştirici içinde 

geri kazanılır.  Aktivite, 

kontroldeki ilk 

popülasyonun boyutu 

(kullanılıyorsa) ile 

inkübasyonu takiben 

mevcut olanın 

karşılaştırılmasıyla 

değerlendirilir.  Kontrol 

isteğe bağlıdır.  

Kullanılmadığında, tek 

başına işlenen örneklerin 

inkübasyonunu takiben 

geçerli sayımlar dikkate 

alınır.  Test, temizleme 

rejimlerinin etkisini test 

etmek için de 

kullanılabilir. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

564 
 

 

AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Aktivite 

Değerlendirmesi 

Kantitatif 

Antifungal 

Aktivite 

Sabouraud Dekstroz Agar 

içeren petri kapları, 1 ml 

Aspergillus niger spor 

süspansiyonu ile aşılanır. 

Hemen sonra, steril 

olmayan test materyali 

örnekleri (38 mm çap) 

agar ile yakın temasta 

yerleştirilir. Test 

parçalarını doğrudan 

aşılamak için  

Bölge difüzyon 

testi/yüzey büyüme 

testi. İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

  aynı spor 

süspansiyonundan ek bir 

0.2 ml de kullanılır. 

Örnekler daha sonra 7 

gün 28 °C'de inkübe 

edilir. Halı disklerinin 

arkası ve önü ayrı 

kaplarda test edilir. 

Örneklerin üst yüzeyinde 

inhibisyon bölgesi ve 

mantar büyümesi rapor 

edilmiştir (büyüme yok, 

mikroskobik büyüme, 

makroskopik büyüme). 

Test, temizleme 

rejimlerinin etkisini test 

etmek için de 

kullanılabilir. 

 

WIRA Test 

F 

Zemin 

Kaplamalarında 

Test 

Organizmalarının 

Hayatta 

Kalmasını 

Değerlendirme 

Test Yöntemi 

Örnekler (850 mm x 350 

mm), ticari bir sprey 

ekstraksiyon makinesi 

veya test donanımı 

kullanılarak 2 ıslak ve 2 

kuru geçişe tabi 

tutulmadan önce 20 °C 

ve %65 Bağıl Nemde 

koşullandırılır. 24 saat 

kuruduktan sonra halıdan 

12 örnek (her biri 60 mm 

çapında) kesilir. Besleyici 

besiyeri içindeki E. coli 

hücrelerinin bir 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

Uygun inkübasyon 

koşulları seçilirse ve 

ilave türler 

kullanılırsa, bir 

antimikrobiyal 

işlemin etkililiğini 

gösterme 

potansiyeli. 
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süspansiyonundan bir 

alikot (1 mi) filtre 

kağıdına (7 cm çap) 

dökülür. 

Filtre kağıdı daha sonra 1 

kg ağırlık kullanılarak 

halının yüzeyine 1 dakika 

süreyle bastırılır. Filtre 

kağıdı daha sonra atılır. 

Belirli bir sıcaklıkta 0, 6 

ve 24 saat 

inkübasyondan sonra, 

halının yüzeyi McConkey 

agarının temas 

plakalarına bastırılır. 24 

saat sonra, her örnekten 

kopya (3) tamponlar (10 

mm) alınır ve 10 ml 

besleyici besiyerinde 30 

saniye süreyle süspanse 

edilir ve ardından toplam 

canlı sayım ile E. coli 

varlığı açısından analiz 

edilir. 
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

JIS Z 

2801: 
2000 

Antimikrobiyal 

ürünler - 
Antibakteriyel 

aktivite ve 
etkililik için test  

Kopya örneğin yüzeyi 

(her işlem için 3 ve boş 
referans materyal için 6 - 

genellikle 50 mm x 50 
mm), yüksek oranda 

seyreltilmiş bir 
besiyerinde E. coli veya 

S. aureus süspansiyonu 
ile aşılanır. 

Daha sonra hücre 
süspansiyonu, nemli 

koşullar altında 35 °C'de 
24 saat boyunca steril bir 

polietilen film (genellikle 

40 mm x 40 mm) 
kullanılarak yüzey ile 

yakın temas halinde 
tutulur. İşlem gören 

yüzey üzerindeki 
popülasyonun boyutu 

daha sonra hem 
inkübasyondan önce hem 

de sonra kontrol 
yüzeyindeki boyutla 

karşılaştırılır. Belirli 
biyosidal ürün türleri için 

bir nötrleştirici kullanılır. 
Antibakteriyel aktivite, 

işlenmiş örnekteki 

popülasyonun Log10'u ile 
kontrol yüzeyindeki fark 

>2 ise onaylanır. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  
İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu olarak 
sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

ISO 

22196:201
1 

Plastikler - 

Plastik 
yüzeylerdeki 

antibakteriyel 
aktivitenin 

ölçümü. 

Bu, Japonya'nın SIAA'sı 

tarafından JIS Z 
2801'den oluşturulan 

ISO'daki mevcut Yeni 
Çalışma Önerisidir. IBRG 

ile işbirliği içinde 
değişiklik ve validasyon 

devam etmektedir. Bazı 
değişiklikler 

beklenmetkedir. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  
İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu olarak 
sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

Tablo VIII: Gözeneksiz Yüzeylerin Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için Kullanılan Yöntemler 
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XP G 39-
010 

Kumaşların 
özellikleri - 

Antibakteriyel 
özelliklere sahip 

polimerik 

kumaşlar ve 
yüzeyler - 

Antibakteriyel 
aktivitenin 

karakterizasyonu 
ve ölçümü 

Test materyalinin dört 
kopya örneği, 1 dakika 

boyunca 200 g ağırlık 
kullanılarak S. aureus ve 

K. pneumoniae'nin belirli 

bir hacimde bilinen hücre 
süspansiyonu ile 

aşılanmış bir agar plakası 
ile temas ettirilir. 

Örnekler daha sonra 
çıkarılır.  

Kopya örnekler, 37 °C'de 
24 saat boyunca nemli 

koşullar altında 
inkübasyondan önce ve 

sonra canlı bakteri sayısı 
için analiz edilir. Hücre 

geri kazanımı sırasında 
bir nötrleştirici kullanılır. 

Hücre süspansiyonu 
yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 
materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 
sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

ASTM 

E2180-07 

Polimerik veya 

Hidrofobik 
Materyallerde 

Birleştirilmiş  

Kopya(3) materyal 

örnekleri, erimiş yarı katı 
izotonik salin/agar içinde 

askıya alınmış S. aureus 
veya K. pneumoniae   

İmmobilize hücre 

süspansiyonu yakın 
temas testi. 

İşlenmiş bir 
materyalin son 

kullanımının  
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Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

 Antimikrobiyal 

Maddenin(Madde

lerin) Aktivitesini 

Belirlemek İçin 

Standart Test 

Yöntemi  

hücreleri ile aşılanır.  Bu, 

süspansiyonu doğal 

olarak hidrofobik 

materyallerin test 

yüzeyiyle yakın temas 

halinde tutan bir "yapay 

biyofilm" oluşturmaya 

çalışır. Örnekler daha 

sonra, nemli koşullar 

altında belirli bir süre 

(genellikle 24 saat) için 

son kullanım için 

amaçlanana benzer bir 

sıcaklıkta inkübe edilir. 

Kontrol ve işlenmiş 

yüzeyler üzerindeki canlı 

bakteri popülasyonlarının 

boyutu daha sonra bir 

dilüsyon plakası sayımı 

kullanılarak belirlenir. 

Verilerin geometrik 

araçlarından hesaplanan 

yüzde azalma kullanılarak 

herhangi bir etki 

kaydedilir. Bir nötrleştirici 

kullanılabilir ve 

"biyofilm"i test 

yüzeylerinden ayırmak ve 

agar jelini askıya almak 

için sonikasyon 

kullanılabilir. Yapışan 

canlı hücrelerin varlığını 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.    
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aramak için test 

yüzeyinin katı besleyici 

ortam üzerine müteakip 

baskısı gerçekleştirilebilir. 

ASTM 

E2149-10 

Dinamik Temas 

Koşulları Altında 

İmmobilize 

Antimikrobiyal 

Maddelerin 

Antimikrobiyal 

Aktivitesini 

Belirlemeye 

Yönelik Standart 

Test Yöntemi 

Dinamik çalkalama şişesi 

testi. Test materyali, 

bilinen sayıda Klebsiella 

pneumoniae hücresi 

içeren bir tampon 

solüsyonu içinde askıya 

alınır ve karıştırılır. 

Etkililik, belirli bir temas 

süresinden önce ve sonra 

popülasyon 

büyüklüğünün 

karşılaştırılmasıyla 

belirlenir. 

Antimikrobiyal 

maddelerin işlenmiş 

materyalden hücre 

süspansiyonuna 

difüzyonuna veya 

popülasyon ile 

süspansiyondaki 

materyalin yüzeyi 

arasındaki 

etkileşime dayanır. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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Tablo VI: Tekstil Ürünlerinin Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için Kullanılan Yöntemler (kumaş, iplik 

veya tüy/vatka)  

Ek 10. Antimikrobiyal Aktiviteyi Ölçmek İçin Yaygın Olarak Kullanılan 
44Yöntemler 

 

Referans Başlık Açıklama Ana İlke 

ASTM 
E2149-10 

Dinamik Temas 
Koşulları Altında 

İmmobilize 
Antimikrobiyal 

Maddelerin 
Antimikrobiyal 

Aktivitesini 

Belirlemeye 
Yönelik Standart 

Test Yöntemi 

Dinamik çalkalama şişesi 
testi. Test materyali, bilinen 

sayıda Klebsiella 
pneumoniae hücresi içeren 

bir tampon solüsyonu içinde 
askıya alınır ve karıştırılır. 

Etkililik, belirli bir temas 

süresinden önce ve sonra 
popülasyon büyüklüğünün 

karşılaştırılmasıyla 
belirlenir. 

Antimikrobiyal 
maddenin işlenmiş 

materyalden 
hücre 

süspansiyonuna 
difüzyonuna 

dayanır. Bazı 

aktiviteler, 
popülasyon ile 

süspansiyon 
halindeki 

materyalin yüzeyi 
arasındaki 

etkileşimden 
kaynaklanıyor 

olabilir. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 
olarak sınırlı 

kullanımı olan 
temel etkililik 

testi.  

AATCC 
147-2011 

Tekstil 
Materyallerinin 

Antibakteriyel 
Aktivite 

Değerlendirmesi: 

Paralel Sürme 

Yöntemi 

Agar plakaları, 
Staphylococcus aureus veya 

K. pneumoniae'nin 5 paralel 
sürmesi (60 mm 

uzunluğunda) ile aşılanır. 
Daha sonra sürmelerin 

üzerine ve agar yüzeyi ile 

yakın temas halinde bir 
tekstil örneği yerleştirilir ve 

inkübe edilir. Aktivite, 5 
sürme üzerindeki ortalama 

inhibisyon bölgesi veya test 
örneğinin arkasında 

büyüme olmamasına göre 
değerlendirilir. 

Bölge difüzyon 
deneyi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 
simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 

temel etkililik 
testi.  

Lütfen dikkat: Listelenen yöntemler her durumda uygun olmayabilir.   Uygulanabilirlikleri, yapılan beyana, kullanılan  44

materyallere ve işlenen materyal/eşya için kullanım koşullarına bağlıdır. Bu yöntemler, bir yöntemin bir beyanı göstermek 
için ne zaman ve nerede anlamlı olduğu ve sınırlarının nerede olduğu hakkında değerlendiriciye genel bir bakış sağlamak 
için listelenmiştir. 
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AATCC 
100-2012 

Tekstil 
Materyallerinde 

Antibakteriyel 
Cilalar: 

Değerlendirme. 

Kopya kumaş örnekleri (1 
ml test aşısını emmek için 

yeterli), bir besleyici 
ortamda askıya alınmış ayrı 

bakteri türleri (örn. S. 
aureus ve K. pneumoniae) 

ile aşılanır. Örnekler, nemli 
koşullar altında 37 °C'de 

belirli bir temas süresi 

boyunca inkübe edilir.  
Aktivite, ilk popülasyonun 

boyutu ile inkübasyonu 
takiben mevcut olanın 

karşılaştırılmasıyla 
değerlendirilir. Geri 

kazanımda bir  

Hücre 
süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 
materyalin son 

kullanımının 
simülasyonu 

olarak sınırlı 

kullanımı olan 
temel etkililik 

testi.  
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

  nötrleştirici kullanılır.  

XP G 39-
010 

Kumaşların 
özellikleri - 

Antibakteriyel 
özelliklere sahip 

polimerik 

kumaşlar ve 
yüzeyler - 

Antibakteriyel 
aktivitenin 

karakterizasyonu 
ve ölçümü 

Test materyalinin dört 
kopya örneği, 1 dakika 

boyunca 200 g ağırlık 
kullanılarak 

S. aureus ve K. 

pneumoniae'nin belirli bir 

hacimde bilinen hücre 
süspansiyonu ile aşılanmış 

bir agar plakası ile temas 
ettirilir. Örnekler daha 

sonra çıkarılır.  Kopya 
örnekler, 37 °C'de 24 saat 

boyunca nemli koşullar 
altında inkübasyondan önce 

ve sonra canlı bakteri sayısı 
için analiz edilir. Hücre geri 

kazanımı sırasında bir 
nötrleştirici kullanılır. 

Hücre 
süspansiyonu 

yakın temas testi.  

Aşılamanın 

transfer yöntemi, 
bazı simülasyon 

verilerini 
sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 

JIS L 

1902: 

2008 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antibakteriyel 
Aktivitesi için 

Test Yöntemi  

Kalitatif Test  

Üç kopya kumaş, iplik veya 

tüy/vatka örneği, S. aureus 

veya K. pneumoniae'nin bir 
hücre süspansiyonu ile 

aşılanmış ve 37 °C'de 24-
48 saat inkübe edilmiş agar 

plakalarının yüzeyiyle yakın 
temas halinde yerleştirilir.  

Daha sonra örneklerin 
etrafındaki herhangi bir 

inhibisyon bölgesinin varlığı 
ve boyutu kaydedilir.  

Bölge difüzyon 

deneyi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 
olarak sınırlı 

kullanımı olan 
temel etkililik 

testi.  

JIS L 

1902: 

2008 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antibakteriyel 
Aktivitesi için 

Test Yöntemi  

Kantitatif Test 

Kopya kumaş örnekleri 

(kontrolün 6'sı ve 

işlenenlerin 3'ü), yoğun 
şekilde seyreltilmiş bir 

besiyerinde süspanse 
edilmiş ayrı bakteri türleri 

(örn., S. aureus ve K. 

pneumoniae) ile aşılanır.  
Örnekler, nemli koşullar 

altında 37 °C'de belirli bir 
temas süresi boyunca 

inkübe edilir.  Aktivite, 
kontroldeki ilk 

popülasyonun boyutu ile 
inkübasyonu takiben 

mevcut olanın 

Hücre 

süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 
materyalin son 

kullanımının 
simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 

temel etkililik 

testi.  
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karşılaştırılmasıyla 
değerlendirilir. Hücre geri 

kazanımı sırasında 
nötrleştirici kullanılmaz. 

EN ISO 

20645 - 
2004 

Tekstil Kumaşları 

- Antibakteriyel 
aktivitenin 

belirlenmesi  

- Agar plaka testi 

(ISO/FDIS 
20645:2004) 

Dört kopya kumaş örneği 

(25 ± 5 mm),  
bir petri kabına katı bir 

besleyici ortam ile yakın 
temas halinde yerleştirilir.  

Örnekler daha sonra S. 

aureus, Escherichia coli ve 
K. pneumoniae'nin bir hücre 

süspansiyonu ile aşılanmış 
erimiş katı besleyici ortam 

ile kaplanır. Plakalar daha 
sonra 18 ila 24 saat 

arasında inkübe edilir ve 
plakalar daha sonra, ya >1 

mm'lik bir inhibisyon 
bölgesi mevcudiyetine ya 

da test örneğini kaplayan 
ortamda büyümenin  

Bölge difüzyon 

deneyi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 

temel etkililik 
testi.  
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

  yokluğuna/gücüne bağlı 

olarak büyüme açısından 
değerlendirilir.  

 

SN 195920 Emprenye 

Edilmiş Tekstil 
Ürünlerinin 

Antibakteriyel 
Etkisinin Agar 

Difüzyon 
Yöntemi ile 

İncelenmesi 

Dört kopya kumaş örneği 

(25 ± 5 mm),  
bir petri kabına katı bir 

besleyici ortam ile yakın 
temas halinde yerleştirilir.  

Örnekler daha sonra S. 
aureus veya E. coli'nin bir 

hücre süspansiyonu ile 

aşılanmış erimiş katı 
besleyici ortam ile kaplanır. 

Plakalar daha sonra 18 ile 
24 saat arasında inkübe 

edilir ve plakalar daha 
sonra yukarıda BS EN ISO 

20645'te açıklandığı gibi 
değerlendirilir. 

Bölge difüzyon 

deneyi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 
olarak sınırlı 

kullanımı olan 
temel etkililik 

testi.  

SN195924 Tekstil Kumaşları 

- Antibakteriyel 
aktivitenin 

belirlenmesi  

Koloni Plaka 
Sayım Yöntemi 

On beş kopya örnek (her bir 

kopya, 1 ml test aşısını 
absorbe etmek için 25 ± 5 

mm'lik yeterli örnekten 
oluşur), sıvı besleyici bir 

ortamda askıya alınmış E. 
coli veya S. aureus  

hücreleri ile aşılanır ve 27 
°C'de 24 saate kadar kapalı 

şişelerde inkübe edilir. 0, 6 

ve 
24 saat sonrasında, 5 

kopya örnek, mevcut canlı 
popülasyonun boyutu için 

analiz edilir.  Bir nötrleştirici 
kullanılır.  Bir kontrol 

örneğine maruz kalan 
popülasyonda 2 derecelik 

bir artış, testi doğrulamak 
için gereklidir.  Yöntem, bir 

tekstil ürününü, 5 kopya 
örneğinin 4'ünde 24 saat 

sonra belirli bir minimum 
büyüme seviyesinden fazla 

görülmezse, antibakteriyel 

olarak tanımlar.  

Hücre 

süspansiyonu 
yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 

temel etkililik 
testi.  
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SN195921 Tekstil Kumaşları 

- Antimikotik 
Aktivitenin 

Belirlenmesi: 
Agar Difüzyon 

Plaka Testi  

Sterilize edilmiş kumaşın 

(25 ± 5 mm çap) kopya (4) 
örnekleri, bir petri kabına 

katı bir besleyici ortam ile 
yakın temas halinde 

yerleştirilir.  Her petri kabı 
çift katmanlı olarak 

hazırlanmıştır.  İlk katman 

10 ml besleyici agardan 
oluşur, ikinci katman, 

Candida albicans, 
Aspergillus niger, 

Cladosporium 
sphaerospermum veya 

Trichophyton 
mentagrophytes 'in 0.1 ml 

spor süspansiyonunun (107 

ml-1) eklendiği aynı 

besleyici agardan başka bir 
10 ml içerir.  Plakalar daha 

sonra 28 °C'de 2 gün (C. 
albicans) veya 7 gün (A. 

niger, C. sphaerospermum 

ve T.  

Bölge difüzyon 

deneyi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 
kullanımının 

simülasyonu 
olarak sınırlı 

kullanımı olan 

temel etkililik 
testi.  
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

  mentagrophytes) inkübe 

edilir. Test, biyosidal ürün 
içermeyen aynı 

materyalden veya biyosidal 
ürün içermeyen standart bir 

pamuk materyalden kontrol 
örnekleri tamamen 

büyümüşse geçerlidir.  
Örnekler yüzeylerinde 

mantar büyümesi 

göstermediğinde iyi 
antimikotik etkililiğin 

gösterilmiş olduğu kabul 
edilir. Test, bir materyalin 

her iki tarafının da test 
edilmesi gerektiğini belirtir.  

 

ISO 20743 Tekstil ürünleri - 

Antibakteriyel 
bitmiş ürünlerin 

antibakteriyel 

aktivitesinin 
belirlenmesi: 

Absorpsiyon 
yöntemi  

Kopya (6) tekstil örnekleri, 

ayrı tüplerde S. aureus 
veya 

K. pneumoniae'nin 

standartlaştırılmış bir 
besiyeri kültürü ile aşılanır 

ve daha sonra  
kapalı kaplarda 18 - 24 saat 

boyunca 37 °C'de inkübe 
edilir. Örnekler, hem 

toplam canlı sayımı hem de 
toplam ATP'nin belirlenmesi 

ile inkübasyondan önce ve 
sonra canlı bakteri varlığı 

açısından analiz edilir.  
Örnekler testten önce 

sterilize edilir ve geri 
kazanım sırasında bir 

nötrleştirici kullanılır.  Test, 

inkübasyon süresi boyunca 
^1 büyüklüğünde büyüme 

ile doğrulanır. 

Hücre 

süspansiyonu 
yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 
simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 

temel etkililik 
testi.  

ISO 20743 Tekstil ürünleri - 
Antibakteriyel 

bitmiş ürünlerin 
antibakteriyel 

aktivitesinin 
belirlenmesi: 

Transfer yöntemi  

Test materyalinin kopya (6) 
örnekleri, 1 dakika boyunca 

200 g ağırlık kullanılarak 

S. aureus ve K. 
pneumoniae'nin belirli bir 

hacimde bilinen hücre 
süspansiyonu ile aşılanmış 

bir agar plakası ile temas 
ettirilir. Örnekler daha 

Hücre 
süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 
materyalin son 

kullanımının 
simülasyonu 

olarak sınırlı 
kullanımı olan 
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sonra çıkarılır.  Örnek (3) 
örnekler, nemli koşullarda 

37 °C'de 24 saat 
inkübasyondan önce ve 

sonra canlı bakteri sayısı 

veya toplam ATM içeriği 
açısından analiz edilir.  

Örnekler testten önce 
sterilize edilir ve hücre geri 

kazanımı sırasında bir 
nötrleştirici kullanılır.  Test, 

inkübasyon süresi boyunca 
^1  

büyüklüğünde büyüme veya 

elde edilen verilerin 
değişkenliğinin bir ölçüsü ile 

doğrulanır. 

temel etkililik 
testi.  

ISO 20743 Tekstil ürünleri - 
Antibakteriyel 

bitmiş ürünlerin 
antibakteriyel 

aktivitesinin 
belirlenmesi:  

Test materyalinin kopya (6) 
örnekleri, bir membran 

filtre üzerinde 
standartlaştırılmış bir 

şekilde yüzeylerine 
toplanan hücrelerin 

"baskısı" yoluyla S. aureus 
 ve K. pneumoniae'dir. 

"Kuru" aşı yakın 
temas testi.  

Aşılamanın 

transfer yöntemi, 
bazı simülasyon  
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

 Baskı yöntemi . Örnekler daha sonra nemli 

koşullar altında 20 °C'de 18 

- 24 saat belirli bir temas 

süresi (süreleri) boyunca 

inkübe edilir. Kopya 

(3) örnekler, 

inkübasyondan önce ve 

sonra canlı bakteri sayısı 

veya toplam ATM içeriği 

açısından analiz edilir. 

Örnekler testten önce 

sterilize edilir ve hücre geri 

kazanımı sırasında bir 

nötrleştirici kullanılır.  Test, 

aşının kontrol materyali 

üzerindeki hayatta kalması 

belirlenerek doğrulanır. 

verilerini 

sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 

ISO/FDIS 

13629-1 

Tekstil ürünleri - 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antifungal 

Aktivitesinin 

Belirlenmesi: 

Bölüm 1 - 

Lüminesans 

Yöntemi 

Tekstil örnekleri, ya 

doğrudan uygulama ya da 

bir agar yüzeyinden 

transfer yoluyla bir mantar 

sporları süspansiyonu ile 

aşılanır ve sonra inkübe 

edilir. Sporların çimlenmesi 

ve büyümesi, örneklerle 

ilişkili ATP 

konsantrasyonunun 

ölçülmesi ile takip edilir. Bir 

antifungal işlemin 

varlığının, işlenmemiş 

materyale kıyasla işlenmiş 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu 

olarak sınırlı 

kullanımı olan 

temel etkililik 

testi.  

Aşılamanın 

transfer yöntemi, 

bazı simülasyon 

verilerini 

sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 
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materyal ile bağlantılı 

ATP'nin azalmış 

konsantrasyonları ile 

gösterildiği gibi, ya bir 

çimlenme inhibisyonu ya da 

büyüme hızında bir azalma 

göstermesi beklenir. 

ISO/WD 

13629-1 

Tekstil ürünleri - 

Tekstil 

Ürünlerinin 

Antifungal 

Aktivitesinin 

Belirlenmesi: 

Bölüm 2 - Plaka 

Sayım Yöntemi 

Tekstil örnekleri, ya 

doğrudan uygulama ya da 

bir agar yüzeyinden 

transfer yoluyla bir mantar 

sporları süspansiyonu ile 

aşılanır ve sonra inkübe 

edilir. Sporların çimlenmesi 

ve büyümesi, koloni 

oluşturan birimlerin sayısı 

ölçülerek takip edilir. Bir 

antifungal işlemin 

varlığının, işlenmemiş 

materyale kıyasla işlenmiş 

materyal ile bağlantılı koloni 

oluşturan birimlerin 

sayısının azalmasıyla 

gösterildiği gibi, ya bir 

çimlenme inhibisyonu ya da 

büyüme hızında bir azalma 

göstermesi beklenir. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu 

olarak sınırlı 

kullanımı olan 

temel etkililik 

testi.  

Aşılamanın 

transfer yöntemi, 

bazı simülasyon 

verilerini 

sağlayacak şekilde 

uyarlanabilir. 
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Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Aktivite 

Değerlendir-

mesi 

Kalitatif 

Antibakteriyel 

Aktivite 

Besleyici ortam içeren petri 

kapları, tek bir çapraz çizgi 

(yaklaşık 7.5 cm) S. aureus 

veya K. pneumoniae ile 

aşılanır. Sterilize edilmemiş 

bir test örneği (25 mm x 50 

mm), agar yüzeyinde aşı 

boyunca yakın temas 

halinde ve enlemesine 

yerleştirilir. Plakalar daha 

sonra 18 - 24 saat 37 °C'de 

aşılanır. Halının önü ve 

arkası ayrı ayrı test edilir. 

İnkübasyondan sonra, 

plakalar hem örneklerin 

altında hem de örnekleri 

çevreleyen herhangi bir 

inhibisyon bölgesi için 

gelişim varlığı açısından 

incelenir. Test, temizleme 

rejimlerinin etkisini test 

etmek için de kullanılabilir. 

İşlenmemiş bir kontrol 

isteğe bağlıdır. 

Öldürme oranı ve 

bölge difüzyon 

testinin kalitatif 

değerlendirmesi  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

Tablo VII: Halıların Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için Kullanılan Yöntemler 
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AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Aktivite 

Değerlendir-

mesi 

Kantitatif 

Antibakteriyel 

Aktivite 

Sterilize edilmemiş halı 

örnekleri, düşük veya 

yüksek besleyici bir 

solüsyonda ya S. aureus 

ya da K. pneumoniae'nin 

ayrı süspansiyonları ile 

aşılanmadan önce ya steril 

su ya da bir ıslatma 

maddesiyle önceden 

ıslatılır.  Örnekler daha 

sonra sıkıca kapatılmış bir 

kavanozda 37 °C'de belirli 

bir temas süresi boyunca 

inkübe edilir.  Hücreler 0 ve 

6 - 24 saat inkübasyondan 

sonra 100 ml nötrleştirici 

içinde geri kazanılır.    

Aktivite, kontroldeki ilk 

popülasyonun boyutu 

(kullanılıyorsa) ile 

inkübasyonu takiben 

mevcut olanın 

karşılaştırılmasıyla 

değerlendirilir.  Kontrol 

isteğe bağlıdır.  

Kullanılmadığında, tek 

başına işlenen örneklerin 

inkübasyonunu takiben 

geçerli sayımlar dikkate 

alınır.  Test, temizleme 

rejimlerinin etkisini test 

etmek için de kullanılabilir. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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AATCC 

174-2011 

Halıların 

Antimikrobiyal 

Aktivite 

Değerlendir-

mesi 

Kantitatif 

Antifungal 

Aktivite 

Sabouraud Dekstroz Agar 

içeren petri kapları, 1 ml 

Aspergillus niger spor 

süspansiyonu ile aşılanır. 

Hemen sonra, steril 

olmayan test materyali 

örnekleri (38 mm çap) agar 

ile yakın temasta 

yerleştirilir. Test parçalarını 

doğrudan aşılamak için aynı 

spor süspansiyonundan ek 

bir 0.2 ml de  

Bölge difüzyon 

testi/yüzey büyüme 

testi. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

  kullanılır. Örnekler daha 

sonra 7 gün 28 °C'de 

inkübe edilir. Halı 

disklerinin arkası ve önü 

ayrı kaplarda test edilir. 

Örneklerin üst yüzeyinde 

inhibisyon bölgesi ve 

mantar büyümesi rapor 

edilmiştir (büyüme yok, 

mikroskobik büyüme, 

makroskopik büyüme). 

Test, temizleme rejimlerinin 

etkisini test etmek için de 

kullanılabilir. 

 

WIRA Test 

F 

Zemin 

Kaplamalarınd

a Test 

Organizmaları

nın Hayatta 

Kalmasını 

Değerlendirme 

Test Yöntemi 

Örnekler (850 mm x 350 

mm), ticari bir sprey 

ekstraksiyon makinesi veya 

test donanımı kullanılarak 2 

ıslak ve 2 kuru geçişe tabi 

tutulmadan önce 20 °C ve 

%65 Bağıl Nemde 

koşullandırılır. 24 saat 

kuruduktan sonra halıdan 

12 örnek (her biri 60 mm 

çapında) kesilir. Besleyici 

besiyeri içindeki E. coli 

hücrelerinin bir 

süspansiyonundan bir alikot 

(1 mi) filtre kağıdına (7 cm 

çap) dökülür. Filtre kağıdı 

daha sonra 1 kg ağırlık 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

Uygun inkübasyon 

koşulları seçilirse ve 

ilave türler 

kullanılırsa, bir 

antimikrobiyal 

işlemin etkililiğini 

gösterme 

potansiyeli. 
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kullanılarak halının yüzeyine 

1 dakika süreyle bastırılır. 

Filtre kağıdı daha sonra 

atılır. Belirli bir sıcaklıkta 0, 

6 ve 24 saat inkübasyondan 

sonra, halının yüzeyi 

McConkey agarının temas 

plakalarına bastırılır. 

24 saat sonra, her örnekten 

kopya (3) tamponlar (10 

mm) alınır ve 10 ml 

besleyici besiyerinde 30 

saniye süreyle süspanse 

edilir ve ardından toplam 

canlı sayım ile E. coli varlığı 

açısından analiz edilir. 
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

JIS Z 

2801: 

2000 

Antimikrobiyal 

ürünler - 

Antibakteriyel 

aktivite ve 

etkililik için 

test  

Kopya örneğin yüzeyi (her 

işlem için 3 ve boş referans 

materyal için 6 - genellikle 

50 mm x 50 mm), yüksek 

oranda seyreltilmiş bir 

besiyerinde E. coli veya S. 

aureus süspansiyonu ile 

aşılanır. Daha sonra hücre 

süspansiyonu, nemli 

koşullar altında 35 °C'de 24 

saat boyunca steril bir 

polietilen film (genellikle 40 

mm x 40 mm) kullanılarak 

yüzey ile yakın temas 

halinde tutulur. İşlem gören 

yüzey üzerindeki 

popülasyonun boyutu daha 

sonra hem inkübasyondan 

önce hem de sonra kontrol 

yüzeyindeki boyutla 

karşılaştırılır. Belirli 

biyosidal ürün türleri için bir 

nötrleştirici kullanılır. 

Antibakteriyel aktivite, 

işlenmiş örnekteki 

popülasyonun Log10'u ile 

kontrol yüzeyindeki fark >2 

ise onaylanır. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

Tablo VIII: Gözeneksiz Yüzeylerin Antimikrobiyal Aktivitesini İncelemek için Kullanılan Yöntemler 
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ISO 

22196:201

1 

Plastikler - 

Plastik 

yüzeylerdeki 

antibakteriyel 

aktivitenin 

ölçümü. 

Bu, Japonya'nın SIAA'sı 

tarafından JIS Z 2801'den 

oluşturulan ISO'daki 

mevcut Yeni Çalışma 

Önerisidir. 

IBRG ile işbirliği içinde 

değişiklik ve validasyon 

devam etmektedir. Bazı 

değişiklikler 

beklenmetkedir. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

XP G 39-

010 

Kumaşların 

özellikleri - 

Antibakteriyel 

özelliklere 

sahip 

polimerik 

kumaşlar ve 

yüzeyler - 

Antibakteriyel 

aktivitenin 

karakterizasyo

nu ve ölçümü 

Test materyalinin dört 

kopya örneği, 1 dakika 

boyunca 200 g ağırlık 

kullanılarak 

S. aureus ve K. 

pneumoniae'nin belirli bir 

hacimde bilinen hücre 

süspansiyonu ile aşılanmış 

bir agar plakası ile temas 

ettirilir. Örnekler daha 

sonra çıkarılır.  Kopya 

örnekler, 37 °C'de 24 saat 

boyunca nemli koşullar 

altında inkübasyondan önce 

ve sonra canlı bakteri sayısı 

için analiz edilir. Hücre geri 

kazanımı sırasında bir 

nötrleştirici kullanılır. 

Hücre süspansiyonu 

yakın temas testi.  

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  

ASTM 

E2180-07 

Polimerik veya 

Hidrofobik 

Materyallerde 

Birleştirilmiş  

Kopya (3) materyal 

örnekleri, erimiş yarı katı 

izotonik salin/agar içinde  

askıya alınmış S. aureus 

veya K. pneumoniae 

hücreleri ile aşılanır. Bu,  

İmmobilize hücre 

süspansiyonu yakın 

temas testi. 
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Referans 

 

Başlık 

 

Açıklama 

 

Ana İlke 

 Antimikrobiyal 

Maddenin(Mad

delerin) 

Aktivitesini 

Belirlemek İçin 

Standart Test 

Yöntemi  

süspansiyonu doğal olarak 

hidrofobik materyallerin 

test yüzeyiyle yakın temas 

halinde tutan bir "yapay 

biyofilm" oluşturmaya 

çalışır. Örnekler daha 

sonra, nemli koşullar 

altında belirli bir süre 

(genellikle 24 saat) için son 

kullanım için amaçlanana 

benzer bir sıcaklıkta inkübe 

edilir. Kontrol ve işlenmiş 

yüzeyler üzerindeki canlı 

bakteri popülasyonlarının 

boyutu daha sonra bir 

dilüsyon plakası sayımı 

kullanılarak belirlenir. 

Verilerin geometrik 

araçlarından hesaplanan 

yüzde azalma kullanılarak 

herhangi bir etki kaydedilir. 

Bir nötrleştirici kullanılabilir 

ve "biyofilm"i test 

yüzeylerinden ayırmak ve 

agar jelini askıya almak için 

sonikasyon kullanılabilir. 

Yapışan canlı hücrelerin 

varlığını aramak için test 

yüzeyinin katı besleyici 

ortam üzerine müteakip 

baskısı gerçekleştirilebilir. 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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ASTM 

E2149-10 

Dinamik 

Temas 

Koşulları 

Altında 

İmmobilize 

Antimikrobiyal 

Maddelerin 

Antimikrobiyal 

Aktivitesini 

Belirlemeye 

Yönelik 

Standart Test 

Yöntemi 

Dinamik çalkalama şişesi 

testi. Test materyali, bilinen 

sayıda Klebsiella 

pneumoniae hücresi içeren 

bir tampon solüsyonu içinde 

askıya alınır ve karıştırılır. 

Etkililik, belirli bir temas 

süresinden önce ve sonra 

popülasyon büyüklüğünün 

karşılaştırılmasıyla 

belirlenir. 

Antimikrobiyal 

maddelerin işlenmiş 

materyalden hücre 

süspansiyonuna 

difüzyonuna veya 

popülasyon ile 

süspansiyondaki 

materyalin yüzeyi 

arasındaki 

etkileşime dayanır. 

 

İşlenmiş bir 

materyalin son 

kullanımının 

simülasyonu olarak 

sınırlı kullanımı olan 

temel etkililik testi.  
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Ek 11. Belgede (5.5.8) ana hatlarıyla belirtildiği gibi PT 8 için 

temel hedef organizmalar hakkında bilgiler 

Mantarlar  

Ahşap çürüten mantarlar 

Beyaz çürük/kahverengi çürük mantarları (Basidiomisetler): 

Kahverengi çürükten (örn.  Serpula lacrymans, Coniophora puteana) ve beyaz 

çürükten (örn. Coriolus versicolor, Donkioporia expansa) sorumlu mantarlar 

Yumuşak çürükçül mantarlar (esas olarak Ascomycetes, Deuteromycetes): 

Derinlikte çürümeye de neden olsalar da ahşabın yüzeyinin yumuşamasıyla 

karakterize edilen bir tür çürükten sorumlu mantarlar (örn. Chaetomium 

globosum). Zeminle temas halindeki ahşap için özellikle önemlidirler. 

Ahşapta renk değiştiren mantarlar 

Ağaç özünü lekeleyen mantarlar: 

Yeni devrilmiş kütüklerin veya kesilmiş kerestenin mavi-siyah ve kahverengi renk 

değişimi ekonomik bir öneme sahiptir. Ağaç özünü lekeleyen mantarlar, yalnızca 

diri odun, bu mantarlar için bir besin maddesi olarak çözülmüş şekerleri sağlamaya 

yetecek kadar su içerdiği sürece ahşabı kolonize edebilir ("yeşil" odun). Bu 

nedenle, bu mantarlar kesildikten sonra ahşabın hızlı bir şekilde kurutulmasıyla 

kontrol edilebilir, bazen kimyasal işlemler kullanılır. 

Yaygın ağaç özünü lekeleyen mantar türleri arasında örm. Stereum spp., mavi 

çürük türleri bulunur. 

Mavi çürük, ağaç türüne bağlı olarak esas olarak diri odun içinde değişen yoğunluk 

ve derinlikte maviden siyaha kalıcı renge neden olur. Bu, mekanik özelliklerde 

kayda değer bir değişikliğe yol açmaz, ancak ahşabın geçirgenliğini artırabilir ve 

böylece onu mantar bozunmasına daha duyarlı hale getirebilir. 

Yaygın mavi çürük türleri arasında örn. Aureobasidium spp., Ceratocystis spp. 

bulunmaktadır. 
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Küf mantarları: 

Mantarlar, örn. Aspergilus spp., Penicillium spp. nemli ahşabın yüzeyinde çeşitli 

renklerde lekeler olarak belirgindir (örneğin yüksek bağıl nem veya su buharının 

yoğunlaşmasının bir sonucu olarak).    Ahşabın mekanik özelliklerini önemli ölçüde 

değiştirmezler, ancak renk değişikliği istenmeyen şekilde veya kabul edilemez ise, 

kullanımdaki ahşap için özel bir öneme sahiptirler. 

Yeşil kesilmiş kereste için küfler CEN TS 15082 standardı kapsamındadır. Ancak 

masif ahşabın küfe karşı korunması için EN 152 küfü kapsamaz ve CEN standardı 

mevcut değildir. Bu durumda, başvuru sahibi, uzman kararıyla kabul edilebilecek 

ilgili verileri (kurum içi yöntem, literatür verileri...) sunmaya davet edilir. 

Böcekler  

Taze ağaç böcekleri 

Bir dizi böcek, kesilip kabuklarından ayrıldıktan sonra taze kütükleri delerek tünel 

açarlar. Bu taze ahşap böcekleri nişasta rezervlerini besler ve ahşaba zarar 

verebilir. Bunların çoğu Scolytidae (Scolytus cinsi), Cerambycidae (Phematodes 

cinsi), Lyctidae (Lyctus cinsi), Anobiidae (Anobium cinsi), Bostrychidae 

(Bostrychus cinsi) familyalarına aittir. 

Scolytidae familyasına ait diğer bazı gruplar, taze tomrukları delerler ve galeri 

içine "Ambrosia" mantarlarını sokarlar, bu da ahşap çürümesine neden olur (koyu 

renkli hiflerin gelişmesinin bir sonucu olarak). 
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Tahta yiyen böcekler (Coleoptera) 

Yumurtalarını ağaç gözeneklerine veya çatlaklarına bırakan ve larvaları ahşapla 

beslenen böcekler. Avrupa'nın her yerinde bulunurlar ancak saldırı riski büyük 

ölçüde değişir ve yüksekten önemsizlere kadar değişir. En önemlileri Hylotrupes 

bajulus, Anobium punctatum ve Lyctus brunneus'tur. 

Hylotrupes bajulus (Ev uzun antenli kınkanatlısı) 

Bu böcek birçok yumuşak ağaç türüne saldırır ve önemli yapısal hasara neden 

olabilir.  Pek çok yumuşak ağaç türü etkilenirken sert ağaçlara saldırı yapılmaz.  

Larvalar, hem diri oduna hem de dayanıklı olmayan türlerin öz odununa zarar verir.  

Bu böcek tüm Avrupa'da görülür, ancak Avrupa'nın kuzeyi ve kuzey batısında daha 

az önemlidir.  Larvaların canlılığı ve uzun ömürlülüğü, esas olarak ortam sıcaklığına 

ve ağaç nem içeriğine bağlıdır.  

Anobium punctatum (Yaygın mobilya böceği) 

Larvalar, bazı yumuşak ve sert ağaç türlerinin diri odununa saldırır.  Hasar, bazı 

ağaç türlerinde öz oduna kadar uzanabilir ve zaman zaman yapısal olarak önemli bir 

etkiye sahip olabilir.  Varlığı özellikle kıyı iklimlerinde ve nemli koşulların hüküm 

sürdüğü yerlerde dikkat çekiyor.  

Lyctus brunneus (Toz post böceği) 

Larvalar, nişasta içeren bazı sert ağaçların diri odununa saldırır ve hem Avrupa hem 

de ithal sert ağaç keresteleri için Avrupa'da önemli bir etkiye sahiptir.  

Termitler (Isoptera) 

Termitler Isoptera türüne aittir.  Avrupa'da ve Avrupa'nın tropikal denizaşırı 

bölgelerinde üç ana termit familyası vardır; yeraltı termitleri (Rhinotermitidae), kuru 

ağaç termitleri (Kalotermitidae) ve ağaç termitleri (Nasutitermitidae): 

- Reticulitermes, Avrupa'da Rhinotermitidae familyasında karşılaşılan en yaygın 

cinstir.  Tescilli ana türler şunlardır: R. flavipes (former R. santonensis), 

R. grassei, R. lucifugus, R. banyulensis, R. balkanensis, R. urbis. 
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Akdeniz havzasında (İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Balkanlar ve Yunanistan) ve 

Karadeniz'de (Türkiye, Romanya) yaygındır, ancak Birleşik Krallık veya Almanya'da 

bazı termit noktaları bildirilmiştir.  Bu termitlerin kökeni hakkında cevaplanmamış 

birkaç soru kalmıştır.  Bazı Reticulitermes Avrupa'ya özgü iken, diğerleri Doğu Kuzey 

Amerika ve Orta Doğu'dan (İsrail, Asya Türkiye vb.) türlerle ilgili olabilir. 

Coptotermes ve Heterotermes , Avrupa'nın tropikal denizaşırı bölgelerinde bulunan 

Rhinotermitidae familyasına ait ana iki cinstir.    

- Kalotermes flavicollis ve Cryptotermes brevis , Avrupa'da (özellikle Akdeniz 

ülkelerinin kıyı bölgelerinde ve Kanarya Adaları'nda) bulunan iki ana kuru ağaç 

termit türüdür. Cryptotermes , Avrupa'nın tropikal denizaşırı bölgelerinde 

karşılaşılan kuru ağaç termitlerine ait bir ana cinstir. 

- Nasutitermes , Avrupa tropikal denizaşırı bölgelerinde karşılaşılan Termitidae 

familyasına (ağaç termitler) ait ana cinstir. 
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Deniz oyucuları 

Bu terim, belirli bir tuzluluk derecesine ihtiyaç duyan ve ahşapta geniş tüneller ve 

boşluklar açan Limnoria spp. ve Teredo spp. gibi deniz omurgasızlarında geçerlidir. 

Bu organizmalar, sabit veya yüzen yapılarda ciddi hasara neden olabilir. 

Avrupa sularında en yaygın deniz kurtları gemi kurdu (Teredo navalis) ve 

gribble'dır (Limnoria spp.). Gemi kurdu, deniz salyangozları ve midyelerle ilgili bir 

çift kabuklu yumuşakçadır. Yumuşak, solucan benzeri bir hayvandır ve kabuğu sert 

öğütme çenelerine dönüştürülür. Larvalar mikroskobik zooplanktonun bir parçasıdır 

ve keresteye yerleşene kadar denizde serbestçe yüzerler. Çapı 5 mm'ye kadar olan 

deliklerde büyük kurtlara dönüşerek ahşabı delip oraya yerleştirdikleri bir kabuk 

geliştirirler. Kereste boyunca devasa bir galeri ağı oluşturarak ahşabı yok ederler. 

Gribble, yaklaşık 4 mm uzunluğunda küçük karides benzeri bir kabukludur. Ahşabın 

yüzeyine delik açar ve yüzeye yakın yerleşerek çok sayıda yan yuva oluşturur. Bu 

delme ve dalga hareketinin birleşimi, deniz kerestelerinin hızlı erozyonuna neden 

olur. 
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Ek 12. EN 599-1 EK A 

Giriş 

EN599-1:2009+A1:2013 standardının Ek A'ya ilişkin ek açıklamalar, özellikle yeni 

biyolojik testin gerekli olmadığı durumlarda, Ek'in bölümlerinde aşağıda 

sunulmuştur. 

 

 

Okuyucu için NOTLAR: 

Ek A, EN 599-1'de normatif bir Ek değildir, ancak yalnızca 

bilgilendirme amaçlıdır ve rehberlik etmesi amaçlanmıştır.  

EN 14128 Ek A: noktaların çoğu (aşağıda) Kısım A.3 haricinde EN 

14128 Ek A için de geçerlidir; bu rehber dokümanın gelecekteki bir 

güncellemesinde ilave notlar eklenecektir.  

Bu Ek'te, "kullanıma hazır formülasyon", piyasaya arz edildiği 

şekliyle ürüne atıfta bulunur; buna konsantre ürünler (uygulamadan 

önce seyreltilmiş) ve uygulamadan önce seyreltilmesi gerekmeyen 

ürünler (yani  

doğrudan kaptan kullanılabilirler) dahildir.  Etkililik, kullanılan 

konsantrasyonda gösterilecektir.  

Ek A'ya giriş, ilk veya sonraki ruhsatlandırmalar için bir ürünün geliştirilmesi 

sırasında meydana gelebilecek değişiklikleri listeler (örneğin, küçük 

değişiklikler, büyük değişiklikler). 

Test edilen ürünlerin kompozisyonu, bir biyosidal ürün familyasında (BPF) 

meydana gelebilecek varyasyonları değerlendirmenin temelini oluşturur.  

Bir BPF içinde, Ek A'da verilen yönergelerin bazılarının dışında kalan ve 

ürünler aynı BPF içinde değerlendirilse bile ek etkililik testleri 

gerektirebilecek varyasyonlar meydana gelebilir; Ek A'nın da yalnızca bir 

BPF için geçerli olduğu düşünülmemelidir.  
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Bu Ek, formülasyon değişikliklerinin yapıldığı yerlerde veya EN 599 hükümlerine 

göre ek laboratuar testlerinin gerekli olabileceği durumlarda mevcut test 

sonuçlarının hala geçerli olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda rehberlik 

etmek için yazılmıştır.  Bu, bir BPF'nin veya ilk veya sonraki bir ruhsatlandırmanın 

değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın yararlı ve pragmatik bir 

yaklaşımdır.  

 

Ek A'nın Kısımları - ek açıklama  

Paragraf A.2 Yeni biyolojik test için gereksinim yok  

Kısım A.2.1  

Bu bölüm, yeni biyolojik testin gerekli olmadığı BP'nin test edilen formülasyonundan 

(A.2.2, A.2.3 ve A.2.4 alt bölümlerinde verilmiştir) izin verilen tüm varyasyonları 

listeler.  İki ürün arasında yalnızca bir varyasyona izin verilip verilmediğine veya 

birkaç varyasyona izin verilip verilmediğine açıklık getirilmelidir.  

tüm varyasyonlar meydana gelebilir (ve izin verilir).  

 

Kısım A.2.2 Organik çözücü bazlı ürünler söz konusu olduğunda (kullanıma 

hazır)  

o Alt Bölüm A.2.2 a  

Herhangi bir eş formün, başka bir tedarikçiden kimyasal olarak eşdeğer 

olan bir formülle ikame edilmesini içeren değişiklikler. 
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"İkame", ürün formülasyonunda aynı işlevi gören kimyasal olarak eşdeğer bir eş 

formülanın değiştirilmesi anlamına gelir.  

"Kimyasal olarak eşdeğer", kimyasalların aynı CAS numarasına ve aynı fiziksel 

özelliklere (örn. pH, moleküler ağırlık dağılımı (polimerler için), HNL numarasına 

(sürfaktanlar için) sahip olduğu anlamına gelir.  Başka bir tedarikçiden bir 

kimyasaldır. 

Eş formülanın işlevi hakkında bilgi sağlanmalıdır; eş formülanlar, formüle edilmiş 

bir ahşap koruyucu üründe aktif bileşen dışında herhangi bir bileşendir.  Aktif 

olmayan ahşap koruyucu bileşenleri için tipik kimyasal işlevler, örneğin çözücüler, 

sürfaktan, emülgatör, korozyon önleyici, bağlayıcı, pH stabilizatörü, mordan, boya, 

pigment, "penetrasyon işaretleyici" su itici ve yardımcı çözücü olabilir.  

o Alt Bölüm A.2.2 b 

Taşıyıcının %90'ından (hacim cinsinden) az olmamak kaydıyla 250 

°C'nin altında damıtılmaması koşuluyla, hidrokarbon çözücü 

ndeki veya kimyasal yapısındaki aromatik içeriği 45ılarıntaşıyıc

değişiklikler için nüfuz edici işlem prosesleriyle uygulanacak ürünler.  

Böyle bir değişikliğin nedeni, bir ürünün organik çözücü ksilen kullanılarak test 

edilebilmesidir (örn. bir EN113 testinde).  Aktif maddeyi kuru ahşap bloklarda 

bırakarak işlenmiş blokların kurutulması sırasında ksilen buharlaşır, böylece 

çözücü ürünün etkililiğini etkilemez.  Bloklar test mantarına maruz bırakılır ve 

ürün için Biyolojik Referans Değeri (BRV) ve Kritik Değer (CV) belirlenir. Ek 

A'daki bu nokta, aktif maddeyi içeren organik çözücü bazlı bir ürünün, ürünü 

yeniden test etmeden formüle edilmesine (aktif maddeyi çözmek için "Caromax 

18", "beyaz ispirto", "Stoddard çözücü" veya "kokusuz kerosen" gibi aromatik bir 

madde kullanarak) izin verir. İlke, organik çözücünün işlemden sonra 

buharlaşması, ürünü katı halde CV'de veya üzerinde bırakması ve organik çözücü 

taşıyıcısının tipi ve kompozisyonunun ürünün etkililiğini etkilememesidir.   

 

 syonu, örneğin su veya organik çözücü gibi ahşaba taşımak için kullanılan maddedirTaşıyıcı, ahşap koruyucu formüla 45 
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Bu nedenle, bir ürünün (örneğin EN 113, EN 47) bir ksilen çözücü/taşıyıcı ile 

etkililik testi taşıyıcının %90'ından (hacim insinden) az olmamak koşuluyla ve 

250oC'nin altında damıtılması koşuluyla, farklı bir çözücü taşıyıcıyla nüfuz eden 

bir işlemle uygulanan organik çözücü bazlı bir ürünün etkililiğini doğrulamak için 

kullanılabilir. Veriler mevcut değilse (örneğin, bir hidrokarbon çözücü taşıyıcısının 

SDS'si kaynama noktası hakkında bilgi içermiyorsa), başvuru sahibi tarafından bir 

gerekçe sunulmalıdır.    

o Alt Bölüm A.2.2 c 

Hidrokarbon çözücü taşıyıcılarının aromatik içeriğindeki %10'dan 

(toplam aromatik hidrokarbon çözücü içeriğinin hacmi) daha fazla 

olmayan bir değişiklik için yüzeysel işlemlerle uygulanacak ürün.  

 Bkz. madde A.2.2 madde b. Örnek: 

% 20 m/m aromatik hidrokarbon çözücü/taşıyıcı ile test edilen bir formülasyon (örneğin EN113),  

%18'den az ve %22'den fazla toplam aromatik hidrokarbon çözücü (bakınız örneğin EN 599-1 

A2.2 (b)). Ana taşıyıcı olarak bir çözücü kullanılabilir, ancak ahşap koruyucu 

formülasyon içinde başka amaçlar için de kullanılabilir (örneğin, bir mikro 

emülsiyonun parçası olarak).  İkinci durumda, EN 599-1 bunu bir "eş çözücü" 

olarak ifade eder (bkz. örneğin EN 599-1 A2.3 (f)).  

(= %20'nin ±%10'u) içeren bir biyosidal ürün olarak okunabilir. 
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o Alt Bölüm A.2.2 d + e 

 Çözünür bir boya maddesinin eklenmesini veya silinmesini içeren 

değişiklikler.  

 Pigmentlerdeki değişiklikler, ürünün pigment içeriğine eşit 

veya daha düşüktür.  

 "Çözünür boya maddeleri" (BPR'deki "boyalar") ahşap yapı boyunca sıvının 

akışını engellemeyen, renkli, biyosidal olmayan çözünür maddelerdir; bu, aktif 

maddelerin bir ahşap koruyucuya nüfuz etmesini azaltmamaları ve aktif bir 

maddenin veya biyosidal ürünün etkililiğini etkilememeleri içindir.  Boyalar, 

işlenmiş ve işlenmemiş keresteyi ayırt etmek ve/veya korunmuş ahşabı 

renklendirmek için bir penetrasyon işaretleyici olarak bir ahşap koruyucuya dahil 

edilebilir.  

"Pigmentler" renkli, biyosidal olmayan, çözünmeyen materyallerdir ve uygun bir 

ortamda dağılmıştır.  Bazı pigmentlerin, aktif maddelerin bir ahşap koruyucudaki 

penetrasyonunu azalttığı bulunmuştur.  

Pigmentlerin penetrasyon üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle, "ek test yok 

kuralı"nın uygulanması gerektiğinde, yalnızca formülasyondaki önceki pigment 

içeriğine (katı kısım) kadar değişikliklere izin verilmesine karar verildi.  Pigmentin 

ve katı kısmının tam içeriği bilinmiyorsa, güvenilir gerekçelendirme sağlanırsa, 

pigment macununun toplam içeriğine kadar değişikliklere izin verilir.  

Pigment içermeyen bir formülasyonun test edilmesi kabul edilebilir.  

Üründe ek pigmentlerin kullanıldığı durumlarda, A.2.5 koşullarının yerine getirildiği 

gösterilmelidir.  
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o Alt Bölüm A.2.2 f 

%10 (m/m) veya daha az reçine ve/veya su itici içeren katı maddeler 

, bu bileşenlerin içeriğinde ± %20'den (m/m) fazla olmayan 46içeren ürün

bağıl değişiklikler ve %10'dan (m/m) fazla katı içeren ürünler,  ± 

%10'dan (m/m) fazla olmayan bağıl değişiklikler.  

 Ahşap koruyucu formülasyonlarla ilgili olarak, bir katı, uçucu çözücü (katı içerik 

için bir taşıyıcı veya araç görevi gören) buharlaştıktan veya buğulaştıktan sonra bir 

formülasyonda bulunan uçucu olmayan materyalin oranıdır.  

Bir "reçine" uçucu olmayan bir organik polimerdir ve katı, yarı katı veya sıvı 

formda olabilir.  

Bir bileşen, uçucu değilse koruyucunun "katı" bölümünü oluşturduğu düşünülebilir.  

Bununla birlikte, bu bölümde atıfta bulunulan katı içerik spesifik olarak reçineler 

artı su iticilerdir.  Pigment katıları burada hariç tutulur ve A.2.2e'de ele alınır.  

Reçine ve su itici içeren bir ürün olması durumunda izin verilen varyasyonların 

hesaplanmasına ilişkin örnek:  

%5 reçine + %7 su itici (uçucu olmayan kısım) içeren bir ürün için izin verilen 

varyasyon: (5+7) * 10/100 = ± %1.2.  

46 Su iticiler, işlenmiş ahşap ürün tarafından suyun emilmesine ilave bir direnç kazandıran bir formülasyondaki eş 

formülanlardır.  Tipik olarak su iticiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, mum veya silikon bazlıdır. 
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o Alt Bölüm A.2.2 g 

Hidrokarbon çözücünün %5'ine kadarı, alt bölüm A.2.2 b’de verilen 

damıtma aralığını karşılayan çözücü ile karışabilen bir ortak çözücü ile 

değiştirilebilir.  

Bir formülasyondaki pigment içeriği mevcut değilse (örneğin SDS'de 

sağlanmıyorsa), pigment karışımının içeriği uygulanmalıdır.  Bu yaklaşımdan 

yararlanamayan ürünler için başvuru sahibinden katı pigment içeriği ile ilgili ek 

veriler talep edilmelidir.  

o Alt Bölüm A.2.2 h 

Katkı maddesini sağlayan bir eş formülanın eklenmesi ve/veya 

değiştirilmesi, toplam formülasyonun %2'sinden daha azını oluşturur ve 

fiziksel özelliklerin sağlanması etkilenmez (A.2.5).  

"Değiştirme", bir eş formülün diğeriyle değiştirilmesi anlamına gelir.  Kısmi 

değiştirmeye izin verilir.  

"Ekleme", hem yeni bir eş formülanın eklenmesini hem de mevcut bir eş 

formülanın artışını ifade eder. 

%2, her bir madde ile ilgilidir.  Bu değer, stabilitenin etkilenmemesi koşuluyla, 

uzmanların bir formülasyonun etkililiğini etkilemeyeceğinden emin oldukları bir 

formülasyon içinde güvenli bir değişim seviyesini temsil ettiği temel alınarak 

seçilmiştir (dolayısıyla A.2.5'teki hükümlerin karşılanması gereksinimi).  

Bu bölümü açıklamak için formülasyon modifikasyonunun bir örneği, propilen 

glikolün etilen glikol ile değiştirilen/düzenlenen miktarı ±%2'lik bir değişim ile 

olabilir. 

Kısım A.2.3 Suda çözünür koruyucular olması durumunda  

o Alt bölüm A.2.3 a: bkz. A.2.2 a 

o Alt bölüm A.2.3 b: bkz. A.2.2 d 

o Alt bölüm A.2.3 c 
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en katı içeren (m/m) veya daha az reçine ve/veya su itici içer %10

haldeki ürünler için, bu bileşenlerin içeriğinde  kullanıma hazır

±%20'den (m/m) fazla olmayan ve %10'dan (m/m) fazla katı içeren 

ürünler için bağıl değişiklikler, bu bileşenlerin ±%10'undan (m/m) 

fazla olmayan bağıl değişiklikler. 

"Katı" ve "reçine" tanımları için ayrıca Alt Bölüm A.2.2 f'ye bakınız.  

o Alt bölüm A.2.3 d 

İnorganik aktif maddeler söz konusu olduğunda (örneğin bakır II tuzları), aktif 

maddenin inaktif bileşenini (anyon kısmı) değiştirirken, biyosidal aktif bileşenin 

(örneğin bakır II) oranında, toplam içeriğinde veya kimyasal özelliklerinde bir 

değişikliğe neden olmadığında ek biyolojik test gerekmez. 

o Alt bölüm A.2.3 e: bkz. A.2.2 e 

o Alt bölüm A.2.3 f 

Toplam formülasyonun %5'ine kadar suyla karışabilen bir yardımcı 

çözücünün (damıtma A.2.2 b'de olduğu gibi) değiştirilmesi veya eklenmesi. 

o Alt bölüm A.2.3 g: bkz. A.2.2 h 

Kısım A.2.4 Emülsiyon ürünleri durumunda  

 Suda çözünür koruyucu (2.3) ve emülsiyon ürünleri (2.4) arasındaki 

farklar Genellikle ürünler, kısmi süspansiyon ve kısmi emülsiyondur.  

EN 599'un geliştirilmesi sırasında, emülsiyon konsantreleri nispeten yeni bir 

teknolojiydi.  Bu, tüm karşılaştırmaların neden su bazlı koruyucularla ilgili 

yapıldığını açıklar.  Günümüzün bilgi birikimi ve yaygın deneyimleriyle bu ayrılık 

artık gerekçeli değildir.  Formülasyondaki aktif maddenin fiziksel formunun (yani 

çözelti/emülsiyon/süspansiyon) değişmeden kalmasını sağlarken, A2.3 kısmının 

tüm su bazlı koruyucu formülasyon türleri (yani çözelti/emülsiyon/süspansiyon 

veya bunların kombinasyonları) için kullanılması tavsiye edilir.  

Bkz. kısım A.2.3. 

Kısım A.2.5. 

o A.2.2 h, A.2.3 g alt bölümleri için, aşağıdaki hususlar teyit edilmelidir:  

 ahşaba penetrasyon olumsuz bir şekilde etkilenmez (sadece nüfuz edici 

işlemler için);  
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 ürünün stabilitesi olumsuz etkilenmez; bu, örneğin saklama 

stabilitesinden sonra aktif bileşenlerin kimyasal analizi ile gösterilebilir.  

 Bir formülasyon değişikliğinden sonra, 40 derece C'de saklamadan sonra 

kimyasal analiz yoluyla stabilitede bir iyileşme kaydedilirse, bu kendi başına ek 

testler için bir gereksinimle sonuçlanmayacaktır.  

 Genel olarak bir ahşap koruyucu ürünün kompozisyonundan penetrasyonunu 

tahmin edemezsiniz.  Ürün kompozisyonu ve uygulama sürecinin kombinasyonu, 

ahşap koruyucunun penetrasyonunu yönetir.  

Standart kereste türleri ve standart işlem siklusları kullanan laboratuvar ölçeği 

veya pilot tesis denemeleri, ahşaba penetrasyonun olumsuz bir şekilde 

etkilenmediğini göstermek için uygun olacaktır.  

Saklama stabilitesi testleri, saklamadan sonra ürünün stabilitesi ve aktif madde 

içeriği gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir.  

 

Paragraf A.3 Minimum yeni biyolojik test için gereksinimler Pratik durum: 

Kısımlar A.3 ve A.2'yi birleştirmek mümkün müdür?  

Örnek: 

 Ürün A, fungisidal ve insektisidal bir üründür.  Bu ürünün etkililiğine 

ilişkin veriler mevcuttur;  

 Ürün B yalnızca insektisittir ve kompozisyon, silinen fungisit aktif 

madde ve formülasyon A'ya eklenen bir bileşik (ağırlık cinsinden %1.5 

oranında) dışında ürün A'ya çok yakındır.  

Etkililik verilerinin, fungisidal aktif maddenin insektisidal aktif madde 

üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ve A.2.3 ve A.2.5 maddelerinin 

yerine getirildiğini gösterdiği dikkate alındığında,  Çift okuma kabul 

edilebilir mi?  

 A2 ve A3 farklı durumlar içindir;  
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 A2, yeni biyolojik testlere gerek olmayan koşulları belirtir;  

 A3, minimum yeni biyolojik test için koşulları belirtir (ancak fungisit ve 

insektisit seviyelerinde değişiklik olması durumunda, ayrıca ek testlerin 

gerekli olmadığı durumları da açıklar).  

Örnekte, veriler Ürün B'nin böceklere karşı etkililiğinin yeterli bir şekilde 

gösterilmesini sağlar.  

"Çapraz okuma" kabul edilebilir.  Ürün A için böcek etkililiği çalışmalarından elde 

edilen sonuçlar, EN599 Ek A'ya göre Ürün B'ye karşı okunabilir.  Bu kabul edilebilir 

çünkü bileşiğin Ürün A'ya eklenmesi ağırlık cinsinden %2'den azdır.  Bileşiğin 

işlevinin 'Özdeşlik' bölümündeki açıklamasının Ek A kapsamında kabul edilebilir 

olduğunu, çünkü penetrasyonu olumsuz yönde etkilemeyeceğini varsayarak, Ürün 

B, Ek A kapsamında yeniden test gerektirmez ve Ürün B'nin BPR kapsamında 

böceklere karşı etkili olduğu düşünülebilir. 

Ek A kapsamında, fungisitin uzaklaştırılmasının insektisit etkililiğini etkilemediğini 

doğrulayan veriler mevcutsa, Ürün B'nin böceklere karşı etkililiği yeniden test 

edilmeden fungisidal aktif maddeler Ürün B'den göz ardı edilebilir (bölüm A.3.2.2).  

Ürün B'nin (fungisit içermeyen) sadece böceklere karşı etkili olduğu beyan 

edilebilir ve Ürün A için böcek çalışmaları, Ürün B'nin böceklere karşı etkililiğini 

doğrulamak için kullanılabilir.    

Ek 13. Rodentisitler için laboratuvar çalışmaları: yem seçimi testi 

Bu ek, henüz ruhsatlandırılmamış bir ürünün (rodentisit) bir yem formülasyonu 

içeren ev faresi, kahverengi sıçan ve çatı sıçanına karşı etkililiğini belirlemek için 

bir laboratuvar çalışmasının protokolünü açıklamaktadır.  Bu protokol, diğer hedef 

organizmalara (örn. tarla fareleri) uygulanabilir.  

Kemirgenlere, normal besinleri arasında serbest bir seçim yapıldığında ürünü hangi 

ölçüde yiyeceğini belirlemek için bir beslenme testi yapılır.  Bu tür lezzet testi, en 

çok yavaş etkili toksik maddeler için uygundur.   
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Test, bir alıştırma süresini, ardından bir ön test diyetinin değerlendirilmesini, 

ardından normalde47  3-5 günlük bir test süresini ve en az 14 günlük işlem 

sonrası gözlemden oluşur.  

Ön test süresi 

Test için normalde 10 vahşi veya laboratuar türü kemirgen (5 erkek ve 5 dişi) 

gereklidir.  Laboratuvar kemirgenleri sağlıklı, geme olmayan, bilinen suştaki 

yetişkinler olmalıdır (BELİRTİNİZ).  Tercihen vahşi yetişkin kemirgenler kullanılır.  

Sağlıklı olmalı ve 2010/63/EU Direktifi, Madde 7 ve 9 ve Ek III Kısım A, 3.2 

uyarınca serbest yaşayan popülasyonlardan (YER BELİRTİNİZ) elde edilmelidir.  

Laboratuvara varışta, vahşi suşlar, ektoparazitleri öldürmek için uygun bir 

insektisit ile işlenmelidir ve daha sonra, kuvvetli davranış beklenmiyorsa, aynı 

cinsiyetten ve işlem grubundan küçük gruplar halinde (kafes başına en fazla beş), 

tercihen uygun çevresel zenginleştirme ile katı zemin kafeslerde barındırılmalıdır.  

Hayvanlar, ancak bilimsel olarak gerekçelendirilirse ayrı ayrı barındırılabilir.  

Özellikle vahşi sıçanlarda, test için gerekli tüm öğelerin (yani besin kaplarının) her 

bir hayvanın içine bırakılmasından önce kafese yerleştirilmesi tavsiye edilir.  Vahşi 

kemirgenler, test başladığında hiçbir dişinin gebe kalmamasını sağlamak için en az 

3 hafta laboratuvar koşullarına alıştırılmalıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Bu normdan sapma mümkündür ancak başvuruda açıklanmalıdır. 
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Bu süre zarfında onlara bir laboratuar hayvanı diyeti sunulmalı ve su ücretsiz 

olarak bulunmalıdır.  Tepki çeşitliliğini teşvik etmek için, türler için normal olarak 

beklenen aralık genelinde vücut ağırlıklarına sahip hayvanlar mümkün olduğu 

kadar kullanılmalıdır. Test süresi başlamadan önce, hayvanların normal 

beslendiğinden emin olmak gerekir.  Alıştırmayı takiben, kafesin her iki tarafına 

yerleştirilen iki besin kabı buğday, kırılmış buğday veya buğday bazlı bir karışım 

veya öğütülmüş laboratuar diyeti veya EPA öğünü gibi tahıllarla doldurulur.  Diğer 

tüm besinler çıkarılır, ancak su serbestçe kullanılabilir durumda kalır.  Her bir kaba 

(BELİRTİNİZ) konulan besin miktarı, her bir hayvanın günlük ihtiyaçlarını 

karşılamaya yeterli olmalıdır.  Besin alımı belirlenmelidir, bu nedenle kullanılmayan 

tüm besinler (yani kapta kalan besinler) ve dağılan besinler toplanmalı ve besinin 

ne kadarının yenmediğini belirlemek için tartılarak dikkate alınmalıdır. 

Kullanılmayan tüm diyetler (yani kaptaki kalan besinler ve dağınık besinler) 

atılmalı ve kap, lezzetli olmasını sağlamak için taze bir materyal ile yeniden 

doldurulmalıdır.  Bu prosedür 3 gün daha tekrarlanmalı ve son gününde (bu ön 

işlem süresinin) hayvanlar tartılmalıdır.  Yine son gün, her bir kapta kalan diyet ve 

dağılan yem tartılır ve her kemirgen tarafından tüketilen toplam besin miktarı 

hesaplanır (BELİRTİNİZ).  Son güne kadar normal şekilde yemeyen kemirgenler 

atılmalıdır.  

Test süresi 

Lezzet testi, biri bir miktar test ürünü ile doldurulmuş ve diğeri uygun bir uyarım 

diyeti (örneğin bir EPPO uyarım diyeti48  veya standart laboratuvar diyeti) ile 

doldurulmuş 2 temiz yem kabı ile başlar. Yine, her kaptaki miktar, her hayvan için 

normal günlük gereksinimi aşmalıdır.  24 saat sonra, her bir kapta kalan diyet 

tartılır ve her bir kemirgen tarafından tüketilen toplam besin miktarı hesaplanır.  

Kullanılan tüm test ve uyarım diyeti atılır ve her diyetten taze miktarlar temiz 

kaplara yerleştirilir.  Kapları kafese geri yerleştirirken, yer tercihinden kaçınmak 

için rodentisit ve uyarım diyetinin pozisyonları değiştirilmelidir.  Bu prosedür seçim 

süresi boyunca her gün tekrarlanmalıdır.  4. günden sonra (3 veya 5 de kabul 

edilebilir), hayvanlar standart laboratuvar diyetine geri döndürülmelidir.    

48 Rodentisitlerin etkililiği için EPPO kılavuzu PP1/113, rodentisitlerin ve rodentisit preparatlarının toksisitesi ve kabul 

edilebilirliğinin değerlendirilmesi için laboratuvar testleri. Revize edilmiştir 1998. 
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Gözlem süresi 

Gözlem süresi boyunca kemirgenler günde en az bir kez gözlemlenir ve herhangi 

bir toksisite ve ölüm belirtisi kaydedilir.  İnsani sonlanma noktaları, yaklaşan 

ölümü belirleyebilecek klinik belirtiler gösteren tüm hayvanlara 2010/63/EU 

Direktifi uyarınca uygulanmalıdır.  

Güvenlik değerlendirmesinde kullanılan deney hayvanları için insani sonlanma 

noktaları olarak klinik işaretlerin tanınması, değerlendirilmesi ve kullanımına ilişkin 

Rehber Doküman (OECD, 2002) dikkate alınmalıdır.  

Sonuçlar 

Sonuçlar, rodentisit alım yüzdesi ve uyarım diyetinin alım yüzdesi olarak 

gösterilmelidir (daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 2.2.1).  Ayrıca ölüm oranı 

yüzdesi ve diğer semptomlardan da bahsedilmelidir.  

Sıvı yem formülasyonları  

Aşağıdaki istisnalar dışında test yukarıdaki şekilde yapılmalıdır:  

 uygun bir bileşik laboratuar diyeti serbestçe elde edilebilir olmalıdır;  

 kontrol yemi olarak musluk suyu kullanılmalıdır;  

 Katı kontrol ve test yemleriyle ilgili tüm prosedürler bunun yerine ve sıvı kontrol 

ve test yemlerine uygun şekilde uygulanmalıdır;  

 test ve kontrol yemlerinin pozisyonları değiştirildiğinde, eğer kullanılıyorsa, içme 

tüplerinin pozisyonları değiştirilmemelidir;  

 sıvı yemler, damlamayan ağızlıkları olan kaplarda veya uygun açık kaplarda 

sağlanmalıdır;  

 buharlaşma nedeniyle kilo kaybını izlemek için hayvanların ulaşamayacağı bir 

yere doldurulmuş bir kap konulmalıdır.  

Ek 14. Rodentisit yemleri için saha denemesi 

Bu ek, ev faresi, kahverengi sıçan veya çatı sıçanına karşı henüz ruhsatsız bir 

rodentisit tuzak yem ürününün etkililiğini belirlemek için bir saha denemesi 

yürütürken dikkate alınması gereken bir protokol ve faktörleri açıklamaktadır.  Bu 

protokol, diğer hedef organizmalara (örn. tarla fareleri) uygulanabilir.  

İdeal olarak saha denemeleri:  
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 ayrı sıçan ve fare popülasyonları ile yapılmalıdır (taslak SPC'de amaçlanan 

kullanımlara uygun olarak);  

 taslak SPC'de kullanım amaçlarını temsil eden bölgelerde gerçekleştirilmelidir 

(örneğin endüstriyel, ticari, evsel);  

 "bilinen" antikoagülan dirençli popülasyonlara sahip bölgeleri dahil etmelidir 

(taslak SPC'deki kullanım amaçlarına uygunsa);  

 son 6 hafta içinde hiç rodentisit işlemi görmemiş olmalı;  

 işlem aşamasından önce ve sonra gecikme aşamalarını dahil etmelidir; 

 konsantreleri test etmek için bir dizi yem tabanını kaplamalıdır; 

 belirli bir yem istasyonu ile satılan ürün için, teste tüm cihazı (yem ve istasyonu) 

dahil etmelidir; 

 2 veya 3 lokasyonda (yani, test organizmasının dolaşım modeline bağlı olarak bir 

sonrakinden yeterince uzakta bir deneme sahası; örneğin, Norveç sıçanları için >30 

m aralıklı alanlar (Buckle ve Smith 2015). 

Yem formülasyonları için aşağıdaki önerilen yöntem, gerekli verilerin kapsamını 

detaylandırmaktadır, ancak yöntemler, uygun şekilde yeni tekniklerle değiştirilebilir 

veya desteklenebilir. 

Yem formülasyonları için önerilen prosedür 

Deneme bölgeleri 

Her deneme sahası, mümkün olduğunca, bitişik alanlardan hızlı bir şekilde yeniden 

istila şansı az olan bir hedef türün ayrı istilasını içermelidir.  

Tüm deneme boyunca, yemleme alanları, denemeden önce belirlenen amaçlanan 

kullanım, yerel yapı ve kemirgen aktivitelerinde belirtilen mesafeler dikkate alınarak 

tam olarak aynı yerlerde olmalıdır.  Ayrıca Cefic tarafından yayınlanan İyi Uygulama 

Belgesine ve  (http://www.cefic.org/Documents/Industry%20sectors/EBPF/ 

Guideline-on-Best-Practice-in-the-Use-of-Rodenticides-in-the-EU.pdf), RRAC 

tarafından yayınlanan saha deneme protokolüne (www.rrac.info/releases/technical-

monographs/) bakınız. 

Her yemleme alanında, yemi hava şartlarından korumak ve dökülmeyi önlemek için 

üstü kapalı/örtülü bir yem kabı yerleştirilir.  Yem alanlarını seçerken, hayvanların 

rahatsız edilmeden beslenebilmesi önemlidir.  

Her besleme noktasında uygulanan yem miktarı, taslak SPC'deki kullanım 

http://www.cefic.org/Documents/Industry%20sectors/EBPF/
http://www.rrac.info/releases/technical-monographs/)
http://www.rrac.info/releases/technical-monographs/)
http://www.rrac.info/releases/technical-monographs/)
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talimatlarında verilen miktara karşılık gelmelidir.  Genel olarak, fareler için, her 

beslenme noktasında uygulanan yem miktarı, kahverengi veya çatı sıçanlarından 

daha azdır.  Diğer açılardan, test tasarımı her iki grup için aynıdır.  Her zaman 

mevcut aktif maddeyi içeren yeterli miktarda taze besin veya yem olması önemlidir.  

Deneme başlamadan önce, istila işaretleri de dahil olmak üzere sitenin tüm önemli 

özelliklerini gösteren bir taslak harita çiziniz.  

Kahverengi sıçanlar ve ev farelerinin istilası, işlem öncesi değerlendirme sırasında 

stabil bir aktivite seviyesinin elde edilmesine dayanılarak seçilirse,  

tarla etkililiğine ilişkin veriler muhtemelen daha güvenilir olacaktır.  Aktivite 

seviyesi, aşağıdakilerden ikisi ile belirlenebilir (duruma, türe, vb. uygun olarak):    

 sayım yemlemesi; 

 izleme teknikleri; 

 canlı tuzakla popülasyon sayımı; 

 elektronik sayım yöntemleri. 

İşlem öncesi aktivite ölçümü/sayı kestirimi  

Hedef tür popülasyonunun indeksleri, normal olarak aşağıdaki kantitatif 

yöntemlerden en az 2'si ile test işleminden önce ve sonra elde edilmelidir.  

Elektronik uzaktan algılama sistemleri gibi diğer yöntemler, örneğin yem sayımı ile 

birlikte ek bilgi olarak kullanılabilir.  

İşlem öncesi yem sayımı 

Sayım yem noktalarının konumu, saha kroki planında belirtilmelidir.  Her yem 

noktasında, kemirgenlerin günlük maksimum alımını mümkün olduğunca aşan 

miktarlarda tüm istilayı kapsayacak şekilde en az 4 gün sayım yemi döşenmelidir.  

Sayım yemlerinin sayısı, planlanan test yem noktası sayısı ile yaklaşık olarak aynı 

olmalıdır.  Zehir noktası yerleştirmek için seçilen aynı yerde değil, farklı (orta) 

konumlarda yer almalıdır.  Sayım yemi, test ürününde kullanılan yem tabanından 

farklı olmalıdır.  

Alımın gerçekleştiği noktaların sayısı ve sayım yeminin miktarı günlük olarak 

kaydedilmelidir.  Nem kaybına veya alımına bağlı olarak yemin ağırlığındaki 

değişikliğin bir göstergesi dahil edilmelidir.  

Yem sayımının sonunda, tüm yemler ve kaplar deneme sahasından çıkarılmalıdır.  

Tüketilen toplam sayım yemi miktarı, bir popülasyon büyüklüğü indeksi verecektir.  
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İzleme aktivitesi ölçümü  

Bu, hem sıçanlar hem de fareler için tavsiye edilir ve en az 3 gün boyunca, yem 

sayımı ile eş zamanlı olarak, sahanın etrafına, popülasyon sayımı noktalarına 

benzer sayılarla, ancak mümkün olduğunca aynı yerlere olmayacak şekilde 

yerleştirilmiş izleme parçaları/tahtaları kullanarak ölçülmelidir.  

Parçaların/tahtaların yerleri plan üzerinde belirtilmelidir.  

Parçalar/tahtalar aktivite belirtileri açısından incelenmeli ve günlük olarak yeniden 

yüzeye çıkarılmalıdır.  Parça/tahta başına kemirgen ayak izi sayısını 

değerlendirmek için basit bir puanlama sistemi tasarlanabilir: bireysel puanların 

toplanması günlük bir aktivite indeksi verir.  Ön işlem değerlendirmesi 

tamamlandığında, kemirgen aktivitesi hakkında ek bilgi sağlamak için izleme 

parçaları/tahtaları sahadan çıkarılabilir veya muhafaza edilebilir.  

Tuzakla sayım  

Bu, yalnızca fareler için önerilir ve canlı tuzaklarda rodentisit içermeyen yem 

kullanılarak en az 3 günlük bir süre boyunca gerçekleştirilmelidir.  Duruma ve 

muhtemel popülasyon büyüklüğüne uygun sayılarda sahanın etrafına canlı tuzaklar 

kurulmalıdır.  

Yakalanan hayvanlar, kürkü kırpılarak işaretlenmeli ve ardından serbest 

bırakılmalıdır.  Yakalanan sayılar kaydedilmeli ve popülasyonun büyüklüğünü 

tahmin etmek için kullanılmalıdır.  

Canlı tuzaklar daha sonra rodentisit işlemi sırasında test alanından çıkarılmalıdır.  

Gecikme süresi 

İşlem öncesi popülasyon ölçümü yapıldıktan sonra, sahada deneysel bir müdahale 

olmaksızın (izleme dışında) normalde 3-14 gün (veya ön yemlemenin önerilmediği 

akut zehirler için daha uzun) bir gecikme süresi olmalıdır.    
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Test işlemi 

Test formülasyonu, uygun bir süre için taslak SPC'ye göre uygulanmalıdır 

(normalde49  akut ürünler için 4 gün ve çok dozlu ürünler için 30-40 gün).  

Test yem noktalarının yerleri, mümkün olduğunca, popülasyon sayımı tuzakları, 

tuzaklar ve izleme parçaları/tahtalarından farklı olmalıdır.  

Uygulanabildiği yerde, aşağıdaki öğeler kaydedilmelidir:  

 plandaki yem noktalarının yerleri;  

 her ziyarette her noktada bırakılan yem miktarı ve kullanılan kap tipinin 

ayrıntıları dahil olmak üzere alınan miktar;  

 ölü bulunan kemirgenlerin ve diğer hayvanların sayısı ve türleri ve bulundukları 

tarihler; 

 tüm gözlemlerin, işlemlerin ve sayımların tarihleri;  

 ilgili görülen diğer bilgiler.  Bu, örneğin hava koşullarını, sıcaklık verilerini, 

kullanıcı tarafından oluşturulan saha değişikliklerini (hijyen ve yalıtma konusundaki 

iyileştirmeler dahil) veya kemirgen izleme aktivitesi ile ilgili ek bilgileri içerebilir.  

İşlemin sona ermesi üzerine, tüm zehirli yemler ve yem kapları deneme 

alanlarından kaldırılmalıdır.  Benzer şekilde, kemirgen vücutları da aranmalı, 

kaldırılmalı ve uygun bir şekilde örneğin gömülmeli veya yakılmalıdır.  

İşlem sonrası gecikme süresi  

İşlemin tamamlanmasının ardından, zehirlenen hayvanların ölmesine veya hayatta 

kalanların rodentisitin ölümcül olmayan etkilerinden kurtulmasına izin vermek için 

yeterli bir gecikme süresi olmalıdır.  Bu süre, ölüme kadar geçen süre veya tam 

iyileşme ile ilgili önceki gözlemlere bağlı olarak 3-14 gün olabilir.  Bu süre zarfında, 

izleme dışında sahaya deneysel bir müdahale olmamalıdır.  

 

 

 

 

 

49 Bu normdan sapma mümkündür ancak başvuruda açıklanmalıdır. 
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İşlem sonrası aktivite ölçümü/sayı kestirimi  

İşlem sonrası gecikme süresi tamamlandığında, işlem öncesi aktivitesini ölçmek 

için kullanılan yöntemler tamamen aynı şekilde yürütülmelidir.  Tuzaklar, yemler ve 

izleme parçaları, işlem öncesi popülasyon sayımında olduğu gibi tam olarak aynı 

yerlere yerleştirilmelidir.  

Her saha denemesinden sonra, işlemden önce ve sonra popülasyon indekslerinin 

karşılaştırılması, ürünün hedef popülasyonu kontrol etmede ne kadar başarılı 

olduğunu belirler.  Kontrol derecesi, ön işlem indeksindeki azalma yüzdesi olarak 

ifade edilir.  

Ek 15. Rodentisitler için mevcut standart test yöntemlerinin listesi 

Bu liste kapsamlı olmayabilir ve belirli test yöntemlerinin etkililik testi için 

uygunluğu hakkında yorum yapmaz. 

Tablo 35: Standartların listesi 

Standard Başlık Hedef 

Organizma

(lar) 

Uygulama 

Şekli 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.201 

Standart Norveç Sıçanı ve Çatı 

Sıçanı Antikoagülan Sıvı Yem 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Sıvı yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.202 

Standart Ev Faresi Antikoagülan 

Sıvı Yem Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Sıvı yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.203 

Standart Norveç Sıçanı ve Çatı 

Sıçanı Antikoagülan Kuru Yem 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Kuru Yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

Standart Ev Faresi Antikoagülan 

Kuru Yem Laboratuvar Test 

Yöntemi 

Ev Faresi Kuru Yem 
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1.204 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.205 

Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı 

Antikoagülan İzleme Tozu Etkililik 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

İzleme Tozu 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.212 

Standart Ev Faresi Antikoagülan 

İzleme Tozu Etkililik Laboratuvar 

Test Yöntemi 

Ev Faresi İzleme Tozu 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.213 

Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı 

Antikoagülan Mum Bloğu ve Mum 

Peleti Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Mum Bloğu 

ve Mum 

Peleti 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.214 

Standart Ev Faresi Antikoagülan 

Mum Bloğu ve Mum Peleti 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Mum Bloğu 

ve Mum 

Peleti 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.217 

Standart Norveç Sıçanı ve Çatı 

Sıçanı Antikoagülan Yerleştirme 

Paketi Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Yerleştirme 

paketi kuru 

yemi 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.218 

Standart Ev Faresi Antikoagülan 

Yerleştirme Paketi Penetrasyon 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Yerleştirme 

paketi 

penetrasyon

u 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.221 

Önerilen Norveç Sıçanı 

Antikoagülan Teknik ve Konsantre 

Kuru Yem Laboratuvar Test 

Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan 

Teknik ve 

Konsantre 

Kuru Yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.225 

Önerilen Ev Faresi Antikoagülan 

Teknik ve Konsantre Kuru Yem 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Teknik ve 

Konsantre 

Kuru Yem 

EPA/OPP Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı Kahverengi Sıvı yem 
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Protokol 

Numarası 

1.207 

Akut Sıvı Yem Laboratuvar test 

yöntemi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.208 

Standart Ev Faresi Akut Sıvı Yem 

Laboratuvar Yöntemi 

Ev Faresi Sıvı yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.209 

Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı 

Akut Kuru Yem Laboratuvar Test 

Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Kuru Yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.210 

Standart Ev Faresi Akut Kuru Yem 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Kuru Yem 

EPA/OPP 

Protokol 

Numarası 

1.211 

Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı 

Akut İzleme Tozu Etkililik 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

İzleme Tozu 
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Standard Başlık Hedef 
Organizma

(lar) 

Uygulama 
Şekli 

EPA/OPP 
Protokol 

Numarası 
1.219 

Standart Norveç Sıçanı/Çatı Sıçanı 
Akut Yerleştirme Paketi 

Penetrasyon Laboratuvar Test 
Yöntemi 

Kahverengi 
Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Yerleştirme 
paketi 

penetrasyon
u 

EPA/OPP 

Protokol 
Numarası 

1.220 

Standart Ev Faresi Akut 

Yerleştirme Paketi Kuru Yem 
Laboratuvar Test Yöntemi 

Ev Faresi Yerleştirme 

paketi kuru 
yemi 

EPA/OPP 
Protokol 

Numarası 
1.222 

Önerilen Norveç Sıçanı Akut Teknik 
ve Konsantre Kuru Yem 

Laboratuvar Test Yöntemi 

Norveç 
sıçanı 

Teknik ve 
Konsantre 

Kuru Yem 

EPA/OPP 

Protokol 
Numarası 

1.226 

Önerilen Ev Faresi Akut Teknik ve 

Konsantre Kuru Yem Laboratuvar 
Yöntemi 

Ev Faresi Teknik ve 

Konsantre 
Kuru Yem 

EPA/OPP 
Protokol 

Numarası 

1.227 

Önerilen Ev Faresi Akut İzleme 
Tozu Etkililik Laboratuvarı Yöntemi 

Ev Faresi İzleme Tozu 

BBA 9 - 3.1 Richtlinie für die Prufüng Prüfung 
von Nagetierbekämpfungsmitteln 

gegen Hausmause 

Ev Faresi Kuru ve sıvı 
yem, mum 

Blok ve 
peletler, 

temas 
rodentisitleri 

BBA 9- 3.2 Richtlinie für die Prüfung von 

Nagetierbekämpfungsmitteln 
gegen Wanderratten 

Kahverengi 

Sıçan 

Kuru ve sıvı 

yem,mum 
Blok ve 

peletler, 
temas 

rodentisitleri 

EPPO 1982 Rodentisitlerin Biyolojik 
Değerlendirmesi için Yönergeler 

No1. Rodentisitlerin ve Rodentisit 
Preparatlarının Toksisitesi ve Kabul 

Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi 
için Laboratuvar Testleri 

- - 

EPPO 1982 Rodentisitlerin Biyolojik 

Değerlendirmesi için Yönergeler. 
Sinantropik Kemirgenlere Karşı 

Saha Testleri (Mus musculus, 
Rattus norvegicus, Rattus rattus) 

- - 

EPPO 1986 Rodentisitlerin Biyolojik 

Değerlendirmesi için Yönergeler. 

Rodentisit Tozlarının 
Değerlendirilmesi için Laboratuvar 

- - 
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ve Saha Testleri 

ASTM E 565-

95 

Komensal Kemirgenler İçin 

Laboratuvar Koşullarında Tek 
Dozlu Akut Rodentisitin Etkililiği 

için Standart Test Yöntemi 

Kahverengi 

sıçan / Çatı 
sıçanı / Ev 

faresi 

Kuru Yem 

ASTM E 593-
95 

Laboratuvar Koşullarında Tek 
Dozlu Akut Rodentisitin Etkililiği 

için Standart Test Yöntemi 

Kahverengi 
sıçan / Çatı 

sıçanı / Ev 
faresi 

Kuru Yem 

EPPO 

Standartlar/97
(2) 

Rodentisit tozlarının 

değerlendirilmesi için laboratuvar 
ve saha testleri 

- - 

EPPO 

Standartları 
/113(2) 

Rodentisitlerin ve rodentisit 

preparatlarının toksisitesi ve kabul 
edilebilirliğinin değerlendirilmesi 

için laboratuvar testleri 

- - 

EPPO 
Standartları 

/114(2) 

Sinantropik kemirgenlere karşı 
saha testleri 

Kahverengi 
sıçan / Çatı 

sıçanı / Ev 
faresi 

- 
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Standard Başlık Hedef 

Organizma

(lar) 

Uygulama 

Şekli 

EPPO 

Standartları 

/169(2) 

Yer altı galerilerinde Tarla 

Farelerine (Arvicola terestris ve 

Microtus spp) karşı pratik koşullar 

altında rodentisit yemleri ile 

etkililik denemeleri" 

Tarla 

Fareleri 

(Microtus, 

Arvicola) 

- 

EPPO 

Standartları 

/197(1) 

Rodentisitlerin hedef dışı etkileri - - 

EPPO 

Standartları 

/198(1) 

Kemirgenlerin antikoagülan 

rodentisitlere karşı direnç testi 

- - 

RRAC sıçan 

saha deneme 

protokolü 

2013 

Sıçanların Kontrolü için Rodentisit 

Yemlerinin Etkililiğini 

Değerlendirmeye Yönelik Saha 

Denemesi (Rattus norvegicus) 

Kahverengi 

Sıçan/Çatı 

Sıçanı 

Kuru Yem 

OECD Güvenlik Değerlendirmesinde 

Kullanılan Deney Hayvanları için 

İnsan Sonlanma Noktaları Olarak 

Klinik İşaretlerin Tanınması, 

Değerlendirilmesi ve 

Kullanılmasına İlişkin OECD Rehber 

Dokümanı (2002) 

http://www.oecd- 

ilibrary.org/environment/guidance- 

document-on-the-recognition-

assessment- and-use-of-clinical-

signs-as-human- endpoints-for-

experimental-animals-used- in-

safety-

evaluation_9789264078376-en 

- - 

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/guidance-document-on-the-recognition-assessment-and-use-of-clinical-signs-as-human-endpoints-for-experimental-animals-used-in-safety-evaluation_9789264078376-en
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EPPO 

Standartları 

PP1 2004 

2. baskı, cilt 5, EPPO, Paris 

(2004), 48-56. 

Tarla 

Fareleri 

- 

BBA (1963) Richtlinie 9-2, Richtlinien für die 

Prüfung von 

Nagetierbekämpfungsmitteln 

gegen Schermaus (Almanca) 

Tarla 

Fareleri 

- 

BBA (1980) Richtlinien für die amtliche Prüfung 

von Pflanzenbehandlungsmitteln 

18-3.3, Richtlinie für die Prüfung 

von Rodentiziden gegen 

Schermaus im Forst (Almanca) 

Tarla 

Fareleri 

- 

Méthode CEB 

n°254 (2013) 

Méthode d'essai d'efficacité 

pratique de générateurs de gaz 

fumigants pour lutter contre la 

taupe (Talpa europaea) et le 

campagnol terrestre (Arvicola 

terrestris) dans leurs galeries 

souterraines au champ. 

Tarla 

fareleri, 

köstebekler 

Zehirleme 

maddesi  

Méthode CEB 

n°257 (2014) 

Méthode d'essai d'efficacité 

pratique d'appâts rodenticides 

pour lutter contre les campagnols 

(Arvicola terrestris, Microtus spp.) 

dans leurs galeries souterraines au 

champ 

Tarla 

fareleri, 

köstebekler 

Yem 
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Ek 16. Etiket beyanları hakkında ek bilgiler 

 

 

Okuyucu için NOT: 

Bu Ek, artık kullanılmayan Biyosidal Ürün Direktifine atıfta bulunan bazı 

bilgileri içermektedir. Bu, bir sonraki güncellemede revize edilecektir, 

ancak bu arada okuyucular, bu Ekteki bilgileri, Beyanlar hakkındaki 

Kısım 2'de ve ayrıca genel bölümlerde ve her bir PT bölümünün altında 

Kısım 5'te bulunan bilgilerle bağlantılı olarak kullanmalıdır. Bu 

bölümlerdeki metin revize edilmiş ve güncellenmiştir. 

 

 

Biyosidal ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi 

Biyosidal ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi aktif maddelerinkinden 

büyük ölçüde farklıdır. 

Ek I'e dahil etme için aktif bir maddenin etkililik değerlendirmesi, aktif 

madde için doğuştan gelen bir aktivite seviyesini göstermek için yeterli olan 

sadece minimum bir değerlendirme gerektirirken, ürün ruhsatlandırma 

aşamasında bir biyosidal ürün için gereken değerlendirme çok daha 

detaylıdır. 

Doğal etkilere bakmak yerine, bir biyosidal ürünün etkililik değerlendirmesi, 

bir ürün için yapılan etkililik beyanlarının doğrulanmasına dayanır. 

Değerlendirme, normal kullanım koşullarında ürün üzerinde yapılır. 

Bu ilke, Direktifin Ek VI'sının (Biyosidal Ürünler için Dosyaların 

Değerlendirilmesine İlişkin Ortak İlkeler) 51. paragrafında belirtilmiştir. 

5.1 Biyosidal ürünün etkililik beyanlarının doğrulanabilir olup olmadığını 

belirlemek için veriler sunulmalı ve değerlendirilmelidir.  Başvuru Sahibi 

tarafından sunulan veya Üye Devlet tarafından tutulan veriler, ruhsatlandırma 

koşullarına uygun olarak normal şekilde kullanıldıklarında biyosidal ürünün 

hedef organizmaya karşı etkililiğini gösterebilmelidir. 
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Ürün için etiket beyanları, aşağıdakileri gerektiren Ek IIB'de (Biyosidal Ürünler için 

Ortak Temel Veri Seti) belirtildiği gibi ortak temel veri setinin bir parçası olarak 

sunulmalıdır:  

V. KULLANIM AMAÇLARI VE ETKİNLİK 

5.10. Ürün için önerilen etiket beyanları ve uygun olan yerlerde kullanılan mevcut 

standart protokoller, laboratuvar testleri veya saha denemeleri dahil olmak üzere 

bu beyanları destekleyecek etkililik verileri.  

Etiket beyanları bir biyosidal ürün için etkililik değerlendirmesinin merkezinde yer 

aldığından, bir etkililik beyanının tam olarak ne olduğunu anlamak ve bir beyanın 

ayrı ayrı bileşenlerini tanımlayabilmek önemlidir.  

Biyosidal ürünler için etiket beyanları 

Etkililik beyanları, "ruhsatlandırma koşullarına uygun olarak normal olarak 

kullanıldığında" ürüne karşı değerlendirildiğinden, ürünün "normal kullanımını" 

tanımlamak önemlidir.  

Etkililik değerlendirmesiyle ilgili olarak ruhsatlandırma koşullarının bir parçasını 

oluşturacak birkaç bilgi parçası vardır.  Bunlar: 

1. Formülasyon Tipi  

Bu, ürünün kendisi tarafından belirlenir - örn. çözücü bazlı kullanıma hazır, su 

bazlı konsantre, uçuntu tozu, jel yem vb.  

2. uygulama yöntemi 

Bu, ürünün uygulanmasının amaçlandığı yöntemdir. Örneğin, kaba sprey, ultra 

düşük hacimli (ULV) sprey, yem istasyonu, cilt losyonu vb.  

Uygulama yöntemi ayrıca belirli bir işlem modelini de tarif edebilir.  Bu özellikle 

püskürtme uygulamaları için yaygındır, ancak diğer formülasyon türleri için de 

geçerli olabilir.  Bazı yaygın işlem modellerinin genel tanımları aşağıda verilmiştir.  
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(i) Yüzey işlemleri  

Bunlar, ürünün duvar, zemin ve tavan gibi yüzeylere veya dış mekan yüzeylerine 

bir işlem olarak uygulandığı işlemlerdir.  Bu işlemler, geniş bir yüzey alanını 

işlemeyi içerebilir veya yalnızca dar bir banda uygulamayı içerebilir.  

Yüzey işlemleri, geçici veya kalıcı su kütlelerine (örneğin sivrisinek kontrolünde) 

ve katı ve yarı katı gübreye uygulamayı da içerebilir.  

(ii) Çatlak ve yarık işlemleri 

Bunlar, ürünlerin böceklerin saklandığı ve barındığı çatlaklara ve yarıklara 

uygulandığı veya bina içine girebilecekleri tedavilerdir.  Bu tür açıklıklar genellikle 

genleşme derzlerinde, farklı yapı elemanları arasında ve ekipman ve zeminler 

arasında meydana gelir.  Bu açıklıklar, içi boş duvarlar, ekipman ayakları ve 

tabanları, kanallar ve bağlantı veya anahtar kutuları gibi boşluklara neden olabilir.  

(iii) Temas (doğrudan) püskürtme uygulamaları 

Bunlar, doğrudan böcekler üzerine uygulamayı içerir ve normalde yalnızca 

böcekler görünür olduğunda ve püskürtülebilir olduğunda mümkündür.  

Pratikte bu, genellikle uçan böcekleri (yetişkin güveler ve ev sinekleri gibi) kontrol 

etmek için doğrudan uygulama yöntemlerini kısıtlar, ancak sürünen böceklerin 

(karıncalar veya böcekler gibi) küçük istilalarının bir miktar sınırlı kontrolü 

mümkün olabilir.  

(iv) Alan işlemleri 

Bunlar, ürünün bir yüzey yerine havaya uygulandığı işlemlerdir.  

Küçük damlacıkları veya partikülleri bir odanın veya başka bir açık alanın 

atmosferine dağıtmaları amaçlanır, burada normalde bir süre kalabilirler (çok 

küçük partiküller hareketsiz koşullar altında birkaç saat havada kalabilir).  

(v) Nokta işlemleri 

Bunlar, ürünlerin böcek haşerelerinin meydana gelme olasılığı bulunan sınırlı 

alanlara uygulandığı, ancak gıda veya mutfak eşyaları ile temas etmeyecek ve 

normalde işçiler tarafından temas edilmeyecek işlemlerdir.  Bu alanlar zeminlerde, 

duvarlarda ve tabanlarda veya ekipmanın altlarında oluşabilir.  
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(vi) Yemler 

Yem işlemleri, hedef tarafından yutulması amaçlanan ürünleri kullanır.  Bu 

normalde böceklerin doğrudan ürün üzerinden beslenmesidir, ancak hedefin temas 

edeceği ve daha sonra tımarlama/temizleme sırasında yutacağı ürünleri de 

içerebilir.  

Bu ürünlerin çekiciliği, lezzetli bir gıda bazının kullanılmasıdır, bununla birlikte, 

hedef haşereleri daha uzak bir mesafeden çekmesi amaçlanan bir çekici (örneğin 

bir feromon) da içerebilirler.  

3. Uygulama Oranı 

Bu, ürünün kullanım sırasında uygulanacağı orandır, örn. metrekare başına 100 ml 

ürün uygulayınız, 3 m2'ye 1 yem istasyonunda uygulayınız, 20 saniye 

püskürtünüz, vb.  

Etkililik değerlendirme amaçları için, uygulama oranını yüzey alanına veya hacme 

uygulanan aktif madde miktarı olarak değerlendirmek yararlıdır.  

Kabul edilebilir olarak kabul edilen maksimum ürün miktarlarına bakan bir insan 

sağlığı veya çevresel risk değerlendirmesinin aksine (yani, aktif miktarı veya 

uygulama oranı artarsa, insan veya çevre için riskler kabul edilemez olacaktır), bir 

etkililik değerlendirmesi, etkili olacak minimum uygulama/doz oranına bakar (yani 

uygulama oranı düşerse, ürün işe yaramayabilir). 

4. İşlem sıklığı ve uygulamalar arasındaki herhangi bir belirli aralık  

Bazı ürünler birden fazla işlem gerektirecek şekilde kullanılacaktır.  Bu ürünler, 

takip edilmesi gereken işlem programı hakkında bilgi verecektir (örneğin, insektisit 

yeniden işlem aralıkları veya rodentisit yeniden yemleme süreleri).  

Birlikte, bu bilgiler ürünün 'normal kullanımını' tanımlar  

(örneğin, 100 ml ürün m-2 oranında kaba bir sprey olarak uygulanacak çözücü 

bazlı kullanıma hazır bir ürün), ve bu şekilde kullanıldığında ürün için etkililik 

gösterilmelidir. 

Uygulama yöntemi ve oranı vb. hakkındaki bilgiler normalde açıkça tanımlanacak 

olsa da, ürünün etkileri için yapılan beyanların belirlenmesi çok daha zordur.  

5. Dikkate alınması gereken diğer spesifik koşullar  
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Bazen, bir ürünün "normal kullanımı", ürünün diğer faaliyetlerle bağlantılı olarak 

kullanılmasını içerir.  Bu, işlemden önce bir alanın temizlenmesini içerecektir.  Bir 

Entegre Zararlı Yönetimi prosedürünün diğer bileşenleri tarafından sağlanan 

katkıların da dikkate alınması gerekebilir. 

Ürün etiketleri ve etiket beyanları 

Ürün etiketi, bir ürün hakkındaki ana bilgi kaynağıdır.  Ürünün 'normal kullanımını' 

belirlemeye yardımcı olacak kullanım modelini verecek, ancak aynı zamanda 

ürünün etkililiği hakkında beyanlarda bulunacaktır.  

Bu etiket beyanları, herhangi bir etkililik değerlendirmesinin temelini oluşturur.  

Etkililik, esas olarak ürün için ileri sürülen beyanlarla bağlantılı olarak 

değerlendirilir.  Haşere böcek başına belirlenen normlar ve kriterler, 

değerlendirmeye daha fazla rehberlik edecektir. 

Genelde "etiket beyanları" ifadesi kullanılsa da, bu cümle aslında yalnızca etiketin 

kendisinde yapılanları değil, ürünle ilgili tüm beyanları kapsar.  Ayrıca herhangi bir 

bilgi (broşürler gibi) veya reklam materyalleri içeren bir ürün için beyanda 

bulunulabilir.  

Etkililik amacıyla, tüm bu beyanların bir etikete alınmadan önce 

gerekçelendirilmesi gerekir. 

Etiket beyanı nedir?  

Etiket beyanı, ürünün ne yaptığı veya kullanımından kaynaklanacak faydalar 

hakkında bir beyanda bulunan ürün etiketindeki herhangi bir şeydir.  Şu anda, 

ürünü kullanmanın etkileri ve faydaları hakkında beyanlarda bulunmak için 

standart bir format yoktur ve etiket beyanlarının türü ve tarzı, farklı Üye Devletler 

arasında büyük ölçüde değişebilir.  

Örneğin, bir Üye Devlette "Hamamböceklerinin kontrolü için" olduğunu beyan 

eden bir ürün, başka bir Üye Devlette "Hamamböceklerini hızla öldürür !!" 

beyanında bulunabilir.  

Değerlendirme sürecine yardımcı olmak için, bir etiket beyanının ana bileşenlerini 

tanımlamaya yönelik standart bir yöntem aşağıda belirtilmiştir.  

Etiket beyanları - bileşenleri anlamak  

Bir dizi etiket beyanı, ürünün kullanıldığında ne yapacağını açıklayan 2 tür bilgiden 

oluşur ("normal kullanımına" uygun olarak).  Bunlar: 
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1. Ürünün etkili olacağı hedef tür ve  

2. Ürün kullanımının hedef türler üzerindeki etkisi (veya etkileri) ve bu etkiden 

kaynaklanabilecek faydalar  

Hedef türler  

Ürün etiketi, ürünün hangi türlere karşı kullanılacağına ilişkin ayrıntıları verecektir.  

Bu bilgiler genellikle oldukça spesifik olacaktır (örneğin, 'firavun karıncalarının 

kontrolü için' veya 'karıncaları, hamamböceklerini, pireleri ve tahtakurularını 

öldürür veya sivrisinekleri kovar').   Bu durumlarda, hedef türlerin ne olduğunu 

belirlemek kolaydır.  

Bununla birlikte, "sürünen böceklere" karşı kullanım gibi daha genel bir beyanda 

bulunulan durumlar da olabilir.  Bu durumlarda, sürünen her böceğe ilişkin verilere 

ihtiyaç duymak zordur.  

Standart test yöntemlerinde kullanılanlar veya Başvuru Sahibinin biyosidal ürünün 

kullanım modelini ve uygulamanın doğasını temsil ettiğini beyan ettikleri ilgili 

temsili türler hakkında etkililik verilerini sağlamaları gerekecektir (örneğin alan 

uygulaması mı yoksa yüzey uygulaması mı). 

Bazı durumlarda, etiket üzerinde bir uzlaşmaya izin vermek mümkündür.  

Örneğin, genel halk üyeleri, evlerinde hangi tür sinek olduğunu bilmeyebilir, ancak 

düzenleyicilerin ürünün neye karşı etkili olduğunu bilmesi gerekecektir.  Bu 

spesifik durumda, "Ev sineği, sivrisinek ve mazı sineği gibi uçan böceklere karşı 

etkilidir" gibi bir beyana izin vermek mümkün olabilir.  

Ürünü kullanmanın etkileri  

Etiket beyanının geri kalan kısımları, hedef organizmalar üzerindeki etkileri ve 

ürünü kullanmanın yararlarını açıklayacaktır.  

Genel olarak beyan edilen başlıca etkiler, bir ürün için:  

 hedef organizmayı öldürmek, yere sermek, kovmak, çekmek, sayısını azaltmak 

veya engellemek  

 bir popülasyonun oluşumunu kontrol etmek, azaltmak veya önlemek  

 istenmeyen bir etkiyi önlemek veya azaltmak.  

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

628 
 

 

İnsektisit ürünler için aşağıdaki beyanlar sıklıkla karşılaşılan beyanlardır:  

"Öldürme" beyanları genellikle bir bireyin veya birkaç kişinin ölümüne (tüm bir 

popülasyonun ölümü daha genel olarak "kontrol" beyanında bulunur) ve genellikle 

mevcut bir istilaya atıfta bulunur.  

"Yere serme" beyanları genellikle insektisitlerle ve akarisitlerle sınırlıdır.  Yere 

serme etkisi, hedef böceğin koordineli hareketi gerçekleştiremediği ancak 

öldürülmediği etkidir.  

Yere serme etkileri genellikle bir insektisit ürününe dahil edilerek, kullanıcı 

beklentilerini karşılamak için bir hedef üzerinde hızlı, görünür bir etki oluşturur.  

Bu etkiler, böcekler bir süre sonra iyileşebildiği için tersine çevrilebilir.  İyileşme 

genellikle uygulanan doza bağlıdır.  

Yere serme beyanları, öldürme beyanıyla bağlantılı olarak bulunabilir ve birçok "iki 

etkili" insektisit ürünü, iki aktif madde içerir - aktif bir madde, hızlı bir yok etme 

etkisi üretirken (havadan düşen uçan bir böcek gibi), ikinci, daha yavaş etki 

gösteren aktif madde ise öldürme etkisi yaratır. Birleşik beyanlar, "10 dakika 

içinde yere serer ve 2 saat içinde öldürür" şeklinde olabilir.    

Etkililik testi söz konusu olduğunda, bazı şirketler iki terimi birbirinin yerine 

kullanır, bu nedenle bir öldürme etkisinin gerçekten kastedildiği "yere serme"den 

bahseden ürünler veya test raporları alırsınız. Değerlendirme amacıyla, yere 

serme ve öldürme ayrı etkiler olarak kabul edilir. 

"Tam kontrol", "koloni öldürme" veya "yuva öldürme" beyanları genellikle bir 

istilanın veya popülasyonun tamamının ortadan kaldırılmasına atıfta bulunacaktır 

- yani, ürünün kullanımı esasen "sorunu ortadan kaldıracaktır". 

Yukarıda belirtildiği gibi, bireylerin ölüm oranı (popülasyonlardan ziyade) bir 

"öldürme" etkisi olarak kabul edilir. 

"Öldürme" ve "kontrol" arasındaki farkı vurgulamak için, bir evin dışında, arka 

kapıya yakın bir karınca yuvası örneğini alabiliriz.  Tüm üremeyi yapan kraliçe 

yuvada saklı kalır ve koloni için yeni karıncalar üretir ve yuvanın dışında görülen 

tek karıncalar kısır dişi işçilerdir.  

Mutfağınızda dolaşıp onları öldürmek için karıncaların üzerine püskürtülmesi 

amaçlanan bir aerosol ürün, yalnızca 'öldürme' etkisine sahip olacaktır.  Kraliçe ve 

üreyebilen erkekler yuvada etkilenmeden kalacağından, bireyleri veya işçi sayısını 
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öldürmenin yuva ve bir bütün olarak koloni üzerinde çok az etkisi olacaktır.  

Sorunu ortadan kaldırmak için aslında koloniyi öldürmeniz gerekir.  Dolayısıyla, 

karıncaların istilasını 'kontrol ettiğini' beyan eden bir ürün, kraliçeyi ortadan 

kaldırmalı ya da koloninin üreme yeteneğini bozmalıdır.  

"Azaltma" beyanları, genel olarak bir hedef popülasyonun sayısını azaltmak (ancak 

tamamen ortadan kaldırmak değil) anlamına gelir.  Bir istilayı ortadan kaldırmak 

tuhaf bir beyan gibi görünse de, bir hedef popülasyonu tamamen kontrol etmenin 

neredeyse imkansız olduğu ve en iyi sonucun sorunun ölçeğini küçültmek olduğu 

durumlar vardır.  

Bunun bir örneği, bir kümes veya yoğun bir hayvan kümesindeki sinek yükünü 

azaltmak olabilir.  Bununla birlikte, bir popülasyonu tam olarak kontrol etmeyen 

işlemler düşünüldüğünde direnç konusu her zaman akılda tutulmalıdır.  

Daha karmaşık etiket beyanları 

Bir etiket beyanı, en basit haliyle bir hedef ve bir etki iken, çoğu beyan daha 

karmaşıktır ve yukarıda açıklanan temel hedef/etki kombinasyonunun ötesinde 

başka unsurlar sunar.  

Bir etiket beyanının bu ek bölümleri, hedef organizmalar üzerindeki etkileri ve 

ürünün kullanımından elde edilecek faydaları daha tam olarak açıklamaktadır.  

Ürünü kullanmanın etkileri ve faydalarına ilişkin beyanlar, genellikle Tablo 26'da 

açıklanan 6 ana bileşene bölünebilir.  

Tabloda verilen örnekler ayrıntılı olamaz, ancak etiket beyanlarında görünen bilgi 

türünü açıklamak için verilmiştir.  
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Tablo 36: Etiket Beyanı Oluşturan Bileşenler 

 

Grubu 
 

Etiket beyanı 

A 
 

Hedef 

organizma(l

ar) 

Ürün hangi hedef organizmaya(organizmalar) karşı 

kullanılacak?  

 Spesifik böcek (örn. karıncalar)  

 Birkaç böcek (örn. karıncalar ve eşek arısı)  

 Genel beyan (örn. uçan ve sürünen böcekler)  

B 
Etki türü  Ürün kullanımının hedef üzerinde nasıl bir etkisi 

olacak?  
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Grubu Etiket beyanı 

  Örnekler şunları içerir:  

 Öldürmek   

 Yere sermek 

 Kontrol etmek 

 Temizlemek 

 Çekmek 

 Kovmak 

C 
 

Etkiyi 

yaratmak 

için geçen 

zaman  

Ürünün etkiyi yaratması ne kadar sürer?  Örnekler 

şunları içerir:  

 5 dakika içinde  

 1 saat içinde  

 3 ay içinde  

D 
 

 

 

Kullanım 

alanı  

Ürün ne tür ortamlarda ve ne tür yüzeylerde 

kullanılacak?  

Örneğin: 

 iç/dış mekan  

 sert gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde  

 yumuşak mobilyalarda  

 hastanelerde 

 binaların içinde ve etrafında, 

E 
 

Etkinin 

süresi  

Ürünün kalıcı bir etkisi olacak mı ve eğer öyleyse, ne 

kadar süreyle?  Örneğin: 

 6 hafta boyunca  

 3 ay boyunca   

F 
 

Kullanıcı 

Ürünü kimler kullanabilir?  

 Endüstriyel kullanım 

 Profesyoneller 

 Tüketiciler 
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G 
 

 

Diğer 

spesifik 

beyanlar 

Ürün başka herhangi bir spesifik fayda beyan ediyor 

mu?  Örnekler şunları içerir:  

 dirençli türlere karşı işe yarar 

 ısırmayı önlemeye yardımcı olur  

 kumaşı hasardan korur  

Bir etiket beyanı her zaman 7 bileşenin tümünü içermeyecektir.  Örneğin, 

herhangi bir artık aktivite beyan edilmediğinde, kısım E temsil edilmeyecektir ve 

başka hiçbir spesifik beyanda bulunulmadığında, kısım G'deki beyanlar mevcut 

olmayacaktır.  

Hedef organizma (A), etki türü (B) ve kullanım alanı (D) ve kullanıcı (F) her 

zaman verilmelidir.  

Bazı etiketlerde, etkinin (C) üretilmesi için geçen süre verilmeyecektir (örn. 

"hamamböceklerinin kontrolü için") veya spesifik bir değer değildir (örn. "hızlı 

uçar"). Bu durumlarda, değerlendirmeyi yapan, verilerin değerlendirilmesi için 

böcek başına verilen normları ve kriterleri kullanacaktır. 

Etiket beyanının bileşenlerini bağlama 

Başlangıçta etiket beyanlarının bileşenlerinin nasıl birbirine uyduğunu anlamaya 

çalışırken, çeşitli öğelerin nasıl etkileşimde bulunduğunu belirlemek için çeşitli 

beyanları bir tabloya yerleştirmek yardımcı olabilir. Örneğin: 

Tablo 37: İlişkili etiket beyanlarının örneği 

 

Etiket 

beyanı (B) 

Etki süresi 

(C) 

Kullanım alanı 

(D) 

Etki süresi (E) 

Yere serer 5 dakika 

içinde  

- sert gözenekli 

ve gözeneksiz 

yüzeylerde  

- yumuşak 

mobilyalarda  

6 hafta boyunca  

Öldürür 1 saat içinde  

Ürünün (B) faydalı etkisine, etkinin gerçekleşeceği zaman ölçeği (C) eşlik 

edecektir. Bu durumlarda, ürünün belirtilen süre içerisinde etkili olacağı 

kanıtlanmalıdır.  
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Yukarıdaki örnekte, ürünün hem hedef böcekleri 5 dakika içinde yere 

serebildiği hem de 1 saat içinde öldürebildiği gösterilmelidir.  

Kullanım alanı (D), ürünün hangi koşullarda kullanılacağı ve hangi 

yüzeylerde kullanılacağı hakkında bilgi verir.  Sağlanan etkililik verileri, 

ürünün belirtilen alanlarda veya açıklanan tiplerin temsili yüzeylerinde 

etkili olacağını göstermelidir.  

Örnekte, ürünün hem sert yüzeylerde hem de yumuşak döşemelerde VE 

belirtilen süreler içinde yere serme ve öldürme etkilerini üreteceği 

gösterilmelidir.  

Etki süresi (E), gösterilmesi gereken artık aktivitenin uzunluğunu belirtir.  

Örnekte, ürünün, işlemden 6 hafta sonra belirtilen yüzeyler üzerinde hala etki 

üretebildiği gösterilmelidir (her ne kadar taze işlemle aynı derecede olmasa da).  

Diğer beyanlar da aynı şekilde bu sürece bağlanabilir.  Örneğin, ürünün dirençli 

kişilere karşı kullanılacağına dair beyanlarda bulunuluyorsa, o zaman yukarıdaki 

tüm unsurların, verileri oluşturmak için dirençli bir test popülasyonu kullanılarak 

kanıtlanması gerekir.  

Etiket beyanlarını oluşturan çeşitli unsurlar belirlendikten sonra, sunulan etkililik 

verilerinin değerlendirilmesi devam edebilir.  

Etiket beyanlarının değerlendirilmesine ilişkin genel kılavuz, Ekim 2005'teki Teknik 

Toplantı TM III 05'te ve sonraki CA toplantısında kararlaştırılan "Biyosidal ürünler 

için etikette yapılan beyanlarla ilgili olarak etkililiği değerlendirmenin geniş ilkeleri" 

belgesine dahil edilmiştir. 

Ana etiket beyanlarının birçoğunu desteklemek için normalde gerekli olan veri türü 

ve miktarına ilişkin bilgi, ana zararlı türleri için bu kılavuzda başka yerlerde 

verilmektedir.  
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Ek 17. Tür kılavuzu 

Tablo 38: PT 18 Sürünen Böcekler 

 

 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

1A Temizl

emek 

İç 

Mekan 

Çatlak ve 

Yarık 

"Hamamböcekl

erini gizli 

yerlerden 

temizler"  

Blattella 

germanica veya 

Periplaneta 

Veriler 

Blattella'dan önce 

Periplaneta 

temizlemesini 

gösterir  

Not: Bu 

piretroidler için 

doğrudur, durum 

diğer aktif 

maddelerden 

farklı olabilir. Hızlı 

etkili piretroidler 

Blattella'yı 

temizlenebilecekle

rinden daha hızlı 

Ek türlerin spesifik 

verilere ihtiyacı 

vardır.  

Nimfler 

Yetişkinler  
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yere serebilir, bu 

durumda 

Periplaneta 

kullanınız.  

1B Yere 

sermek 

İç 

Mekan 

Doğrudan 

Püskürtme 

"Hamamböcekl

erini yere 

serer"; 

"Hamamböcekl

erini x 

saniyede yere 

serer"  

Blattella 

germanica ve 

Periplaneta 

türleriveyaBlatta 

orientalis 

Bu türler, 

Avrupa'da ve 

dünyada bulunan 

tüm evcil 

hamamböceklerini

n temsilcisidir.  

Doğrudan 

püskürtme 

etkililiği için 

aerosolleri test 

ederken türler 

arasındaki 

davranışsal 

farklılıklar devreye 

girmez.  

Aerosol doğrudan 

püskürtme testlerinde 

nimf/olgunlaşmamış 

verilerini üretmede 

çok az değer 

görüyoruz veya hiç 

değer görmüyoruz.  

Yalnızca yetişkinlerle 

yapılan testler, tescil 

çalışmaları için ürün 

etkililiğinin çok net bir 

resmini sağlar.  

Birden fazla yaşam 

evresi gereksiz bir 

yüktür.  

Yetişkinler 

1C Öldürür İç 

Mekan 

Doğrudan 

Püskürtme 

"Hamamböcekl

erini öldürür"; 

Blattella 

germanica ve 

Bkz. B. Bkz. B Yetişkinler 
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"Hamamböcekl

erini x 

saniyede 

öldürür" 

Periplaneta 

türleriveya 

Blatta orientalis 

1D Öldürür İç 

Mekan 

Doğrudan 

Püskürtme 

"Karıncaları 

öldürür"; 

"X saniyede 

öldürür" 

Lasius sp. Monomorium 

karıncalar çok 

daha küçük ve 

daha hassastır, bu 

nedenle Lasius'un 

verileri tarafından 

kapsanacaktır 

 Yetişkinler 

1E Öldürür Dış 

mekan 

Doğrudan 

Püskürtme 

"Karıncaları 

öldürür"; 

"X saniyede 

öldürür" 

Lasius sp.   Yetişkinler 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

1F Yere 

sermek 

İç 

Mekan 

Doğrudan 

Püskürtme 

"Sürünen 

böcekleri ve 

diğer 

eklembacaklıla

rı öldürür" 

C + D ve çeşitli 

diğer yaygın 

türler 

örn. Forficula 

auricularia, 

Acheta 

domesticus, 

Cimex 

lectularius, 

Attagenus, 

Dermestes sp., 

pireler, gümüş 

böceği, kitap 

bitleri, halı 

böcekleri, ağaç 

bitleri, keneler, 

kırkayaklar, 

örümcekler 

Birden fazla tür 

dünya çapında 

yaygındır. Test 

türleri mevsimsel 

ve yerel 

mevcudiyete bağlı 

olacaktır. 

 

Ayrıca bkz. B. 

Bkz. B Yetişkinler 
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1G Yere 

sermek 

İç 

Mekan 

Alan spreyi; 

aerosoller, 

gazlar, 

sisler, 

dumanlar 

Sürünen 

böcekleri yere 

serer 

Tahta yiyenler, 

halı böcekleri, 

depolanmış ürün 

böcekleri, diğer 

küçük sürünen 

böcekler. 

Diğerlerinin 

yerine geçen 

hamamböceği 

(C) ve pireler 

hakkındaki 

beyanlar için 

gerekli veriler 

  Yetişkinler

, 

olgunlaşm

amışlar 

1H Öldürür İç 

Mekan 

Alan spreyi; 

aerosoller, 

gazlar, 

sisler, 

dumanlar 

Sürünen 

böcekleri 

öldürür 

Tahta yiyenler, 

halı böcekleri, 

depolanmış ürün 

böcekleri, diğer 

küçük sürünen 

böcekler. 

Hamamböcekleri 

(3) ve pireler ile 

ilgili beyanlar için 

gerekli veriler 

  Yetişkinler

, 

olgunlaşm

amışlar ve 

eğer 

beyan 

edilirse 

yumurtala

r 
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1I Artık 

Öldürme 

İç 

Mekan 

Yüzey veya 

Çatlak ve 

Yarık 

Spreyi, 

Tozlar 

"Hamamböcekl

erini öldürür"; 

"X hafta veya 

aya kadar 

hamamböcekle

rini öldürür" 

Blattella 

germanica ve 

Periplaneta 

türleriveyaBlatta 

orientalis 

 Yöntemde substratı 

ve yaşlandırma 

süresini dikkate alınız 

Yetişkinler 

ve/veya 

olgunlaşm

amış 

aşamalar. 

Gerçekçi 

maruziyet 

dönemini 

ve 

ardından 

makul bir 

"iyileşme" 

dönemini 

belirtiniz. 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

1J Kalıntı İç 

Mekan 

Yüzey veya 

Çatlak ve 

Yarık Spreyi, 

Toz 

Karıncaları 

öldürür ”; 

"Karıncaları x 

hafta veya ay  

boyunca 

öldürür" 

isteğe bağlı 

olarak Lasius sp. 

ve/veya 

Monomorium 

pharaonis  

(bkz. 4) 

 Yöntemde substratı 

ve yaşlandırma 

süresini dikkate alınız 

Yetişkinler 

Gerçekçi 

maruziyet 

dönemini 

ve 

ardından 

makul bir 

"iyileşmey

i" 

belirtiniz. 

1K Kalıntı İç 

Mekan 

Yüzey veya 

Çatlak ve 

Yarık Spreyi, 

Toz 

"Sürünen 

böcekleri ve 

eklembacaklıla

rı öldürür"; "X 

hafta veya ay 

boyunca 

öldürür" 

K + L ve çeşitli 

diğer yaygın 

türler  

örn. Forficula 

auricularia, 

Acheta 

domesticus, 

Cimex 

lectularius, 

Attagenus, 

 Sadece 

hamamböceklerinin 

tam dönem test 

edilmesini öneriyoruz. 

Yetişkinler 

ve 

olgunlaşm

amış 

aşamalar. 

Yöntemde 

substratı 

ve 

yaşlandır

ma 
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Dermestes sp., 

pireler, gümüş 

böceği, kitap 

bitleri, halı 

böcekleri, ağaç 

bitleri, keneler, 

kırkayaklar, 

örümcekler 

süresini 

dikkate 

alınız. 

Gerçekçi 

maruziyet 

dönemini 

ve 

ardından 

"makul" 

bir 

iyileşme 

dönemini 

belirtiniz. 

1L Kalıntı İç 

Mekan 

Yem "Hamamböcekl

erini öldürür"; 

"X hafta veya 

ay boyunca 

hamamböcekle

rini öldürür" 

Blattella 

germanica; 

Periplaneta 

americana ve 

Blatta orientalis 

 Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 

üç tür test edilir 

Nimfler 

Yetişkinler

. 

Yöntemde 

yaşlandır

ma 

süresini 

dikkate 

alınız. 

Barınak 
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ve 

alternatif 

besin ve 

su 

sağlayınız

. 

1M İkincil 

öldürm

e 

İç 

Mekan 

Yem "Yemi ziyaret 

etmeyen 

hamamböcekle

rini öldürür 

(ikincil 

Blattella 

germanica; 

Periplaneta 

americana ve 

Blatta orientalis 

Test edilecek 

yaşam evresi 

belirli bir etki 

şekline bağlıdır 

Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 

üç tür test edilir 

Test 

edilecek 

yaşam 

evresi, 
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 Etki ALAN UYGULAMA 
YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  
    öldürme)”  (nekrofajiye karşı 

koprofaji). Nimfler 

veya yetişkinler 
kullanılabilir.  

 belirli bir 
etki şekline 

bağlıdır 
(nekrofajiye 

karşı 
koprofaji).    

Nimfler 
veya 

yetişkinler 

kullanılabilir
.  

1N Yuva 

öldürme
si 

İç 

Mekan 

Yem tüm 

hamamböceği 
popülasyonunu

n kontrolü 

Blattella 

germanica; 
Periplaneta 

americana ve 

Blatta orientalis 

 Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 
üç tür test edilir 

Nimfler 

Yetişkinler  

1O Öldürme
k   

İç 
Mekan 

Yem "Karıncaları 
öldürür"; "X 

hafta veya ay 
boyunca 

karıncaları 
öldürür" 

Monomorium 
pharaonis 

ve/veya Lasius 
niger. 

 Ya beyan belirli bir 
türle sınırlıdır ya da 

iki tür test edilir 
Barınak ve alternatif 

besin ve su 
sağlayınız. 

Yetişkinler 
ve 

olgunlaşma
mış 

aşamalar 

1P Koloni 

öldürme

si 

İç 

Mekan 

Yem "Kraliçeyi ve 

koloniyi 

öldürür" 

Monomorium 

pharaonis 

ve/veya Lasius 
niger. 

 Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 

iki tür test edilir 
Barınak ve alternatif 

besin ve su 
sağlayınız. 

Yetişkinler 

ve 

olgunlaşma
mış 

aşamalar. 
Kraliçeler 

dahil tüm 
kolonileri 
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kullanınız. 

1Q Öldürür İç 

Mekan 

Sprey, toz "Toz akarlarını 

öldürür" 

Dermatophagoid

es sp. 

  Yetişkinler 

ve tüm 

olgunlaşma
mış 

aşamalar, 
eğer beyan 

yumurta 
içeriyorsa. 

1R Artık 

Öldürme 

İç 

Mekan 

Sprey, toz "Toz akarlarını 

x hafta/ay 
boyunca 

öldürür" 

Dermatophagoid

es sp. 

 Yöntemde substratı 

ve yaşlandırma 
süresini dikkate 

alınız. Gerçekçi böcek 

maruziyet dönemini 
ve ardından makul bir 

"iyileşme" dönemini 
belirtiniz. 

Yetişkinler 

ve tüm 
olgunlaşma

mış 

aşamalar, 
eğer beyan 

yumurta 
içeriyorsa. 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

1S Öldürmek   Dış 

mekan 

Yemler, 

Uçuntular, 
tozlar 

Karıncaları 

öldürür 

Lasius sp.    

1T Öldürmek   Dış 

mekan 

Yemler, 

Uçuntular, 

tozlar 

"Kraliçeyi ve 

koloniyi 

öldürür" 

Lasius sp. 

ve/veya 

Monomorium 
pharaonis 

 Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 

iki tür test edilir 
Barınak ve alternatif 

besin ve su 
sağlayınız. 

 

1U Öldürmek   Dış 

mekan 

Spreyler, 

sıvı 
ıslatmalar 

Karıncaları 

öldürür 

Lasius sp.  Koloni öldürmesini 

ekleme 

 

1V Öldürmek   Dış 

mekan 

Spreyler, 

sıvı 

ıslatmalar 

"Kraliçeyi ve 

koloniyi 

öldürür" 

Monomorium 

pharaonis 

ve/veya Lasius 
niger. 

 Ya beyan belirli bir 

türle sınırlıdır ya da 

iki tür test edilir 
Barınak ve alternatif 

besin ve su 
sağlayınız. 

Tüm 

koloni 

1W Öldürme 

ya da 

kovucu 

Dış 

mekan 

Fiziko-

kimyasal 

bariyer. 
Toprak ve 

gelecekteki 
inşaat 

arasında 
kurulum 

Önleyici  

İnşaat 

öncesi 

işlem 
İnşaat 

saldırısını 
önleme 

Tüm yeraltı 

termitleri 

Reticulitermes 
sp. 

Coptotermes sp. 

Heterotermes sp. 
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1X Öldürme 

ya da 
kovucu 

Dış 

mekan 

Kimyasal 

bariyer 
Duvarda ve 

toprakta 
enjeksiyon 

Önleyici  

İnşaat 

öncesi 

işlem 
İnşaat 

saldırısını 
önleme 

Tüm yeraltı 

termitleri 
Reticulitermes 

sp. 
Coptotermes sp. 

Heterotermes sp. 

   

1Y Öldürme 

ya da 

kovucu 

Dış 

mekan 

Kimyasal 

bariyer 

Duvarda ve 
toprakta 

enjeksiyon 

İyileştirici 

İnşaat 
sonrası 

işlem 

Tüm yeraltı 

termitleri 

Reticulitermes 
sp. 

Coptotermes sp. 

Heterotermes sp. 

   

1Z Öldürme
k   

Dış 
mekan 

Yem 
sistemi 

İyileştirici 
İnşaat 

sonrası 
işlem 

Reticulitermes 
sp. Coptotermes 

sp. 

 Yemlerin özgüllüğü 
nedeniyle, ürün 

etiketinde yalnızca 
test edilen türler 

belirtilmelidir. 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

    Koloni 

eliminasyonu 

    

1AA Öldürmek   İç 

Meka

n 

İyileştirici 

(Önleme PT 

8'dir) 

Kuru ağaç 

termitlerini 

öldürür 

örn. Cryptotermes sp.    

1AB Bariyer 

işlemi 

İç 

Meka

n 

/ Dış 

meka

n 

Spreyler, 

Tozlar 

X hafta veya 

ay boyunca 

sürünen 

böceklerin 

girişini 

engeller 

Blattella germanica ve 

Periplaneta species 

veya B. orientalis, 

Lasius sp. 

Seçim için yukarıdaki 

listeye ("F") bakınız, 

ancak 

hamamböcekleri ve 

karıncaların ana beyan 

olmasını bekleyiniz 
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Tablo 39: PT 18 Uçan Böcekler 

 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

2A Öldürür / 

Yere 

serer 

İç 

Mekan 

Doğrudan 

püskürtme 

veya oda 

işlemi 

"Sinekleri ve 

sivrisinekleri 

yere serer 

ve/veya 

öldürür"; 

Musca 

domestica; Culex 

sp. veya Aedes 

sp. 

Bu iki tür, çoğu 

şehirli türün 

temsilcisidir. 

Sinekler ve 

sivrisinekler, 

tatarcıklar ve mazı 

sinekleri için vekil 

böcekler olacaktır. 

yetişkinler 

2B öldürür İç 

Mekan/

Dış 

Mekan 

Aerosol, 

Bobinler, 

matlar veya 

sıvı 

elektrikler; 

Plaketler 

veya benzeri 

cihazlar 

X saate kadar 

sivrisinekleri 

öldürür 

Culex sp. veya 

Aedes sp. 

 Beyanlarda 

bulunulan tüm 

böcekler test 

edilmelidir. 

yetişkinler 

2C  Dış 

Mekan 

Rahatsız 

edici uçan 

böcekler 

(çöp sahası) 

“XYZ” 

Öldürür 

Musca domestica 

Culex sp. veya 

Aedes sp. 

 Beyanlarda 

bulunulan tüm 

böcekler test 

edilmelidir. 

yetişkinler 

2D  Dış Doğrudan ve “XYZ” Beyan edilen   yetişkin ve 
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Mekan artık 

spreyler 

Öldürür böceklerin test 

edilmesi gerekir 

larvalar 

2E  İç 

Mekan 

Fumigantlar “XYZ” 

Öldürür 

Beyan edilen 

böceklerin test 

edilmesi gerekir 

 Beyanlarda 

bulunulan tüm 

böcek ve böcek 

aşamaları test 

edilmelidir. 

Yetişkinler

, 

yumurtala

r ve 

larvalar 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

2F öldürür İç 

Mekan 

Doğrudan 

püskürtme 

veya oda 

işlemi 

"Uçan 

güveleri 

öldürür" 

Plodia 

interpunctella 

veya 

Tineola 

bisselliella 

  yetişkinler 

2G öldürür İç 

Mekan / 

Dış 

Mekan 

Doğrudan 

püskürtme 

"Eşek arıları 

öldürür" 

Vespula sp.   yetişkinler 

2H öldürür Dış 

Mekan 

Yuva işlemi 

(tüm 

yöntemler) 

"Eşek arısı 

yuvalarını 

öldürür"; 

"Kraliçeyi 

öldürür" 

Vespula sp. veya 

Dolichovespula 

sp. 

 Bütün yuvalarda 

test ediniz 

yetişkinler, 

spesifik 

beyan için 

kraliçe 

2I öldürür İç 

Mekan 

Klozet veya 

kapalı alan 

işlemleri 

"Giysi 

güvelerini ve 

larvalarını 

öldürür"; "X 

hafta veya ay 

Tineola 

bisselliella 

 Beyanlarda 

bulunulan tüm 

böcekler test 

edilmelidir. 

beyana 

bağlı 

olarak 

yetişkinler, 

yumurtala
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boyunca 

öldürür" 

r ve / veya 

larvalar 

2J öldürür İç 

Mekan 

Yemler "XYZ" 

sineklerini 

öldürür 

Etikette beyan 

edilen spesifik 

türler 

  yetişkinler 

2K öldürür Dış 

Mekan 

Sivrisinekler Sivrisinek 

larvalarını 

öldürür 

Culex sp. veya 

Aedes sp. 

 IGR'ler için larva 

fazının etki şekline 

göre seçilmesi 

gerekir. 

son evre 

larvaları 

2L öldürür İç 

Mekan / 

Dış 

Mekan 

Sinek 

larvisitleri  

"XYZ" 

sineklerini 

öldürür 

Etikette beyan 

edilen spesifik 

türler 

 IGR'ler için larva 

fazının etki şekline 

göre seçilmesi 

gerekir. 

Substratları 

belirtiniz) 

son evre 

larvaları 

 

 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

660 
 

 

Tablo 40: PT 19 - Kovucular ve Çekiciler 

 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

3A Kişisel 

kovucu 

Dış 

Mekan 

Aerosol 

sprey, 

pompalı 

sprey, 

losyon, 

krem, havlu 

vb. 

"Sivrisinekler

e karşı 

minimum/ort

alama x saat 

korur" 

Aedes sp. ve Culex 

sp. Anopheles sp., 

Simuliidae sp. 

(beyan edilirse) 

Sarı humma 

sivrisineği, 

kuvvetli ısıran bir 

sivrisinek olduğu 

ve tüm gün 

ısırdığı için 

yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Aedes, birçok 

yerde kovucu 

testi için 

kullanılır,  

Beyan edilen 

herhangi bir ek 

haşerenin test 

edilmesi gerekir 

(Tatarcıklar eşek 

arıları) 

Isıran sinekler 

beyan edilirse, test 

edilmeleri gerekir  
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

      çünkü kolayca 

yetiştirilir ve tüm 

gün ısırır, 

böylece testler 

çalışma 

saatlerinde 

yapılabilir.    

Culex, Avrupa'da 

en yaygın tür 

olduğundan ve 

farklı bir ısırma 

zamanı olduğu 

için (çoğunlukla 

gece) test 

edilmelidir. 

;(Ahır sinekleri) 

Sıtma sivrisinekleri 

beyan ediliyorsa, 

Anopheles sp. 

üzerinde testlerin 

yapılması gerekir. 

Rahatsız edici 

sinekler beyan 

edilirse: 

Musca domestica 

 

3B Kişisel 

kovucu 

dış 

mekan 

Aerosol 

sprey, 

pompalı 

sprey, 

losyon, 

Kenelere 

karşı 

minimum/ort

alama "x" 

saat korur 

Ixodes sp. veya 

Dermacentor 
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krem, havlu 

vb. 

3C Alan 

kovucus

u 

İç 

Mekan/

Dış 

Mekan 

Bobinler, 

paspaslar 

veya sıvı 

elektrikler 

veya diğer 

cihazlar 

"Sivrisinekler

e karşı x 

saate kadar 

korur" 

Aedes sp. veya 

Culex sp. 

 Isıran sinekler 

beyan ediliyorsa 

test edilmeleri 

gerekir; (Ahır 

sinekleri) Sıtma 

sivrisinekleri beyan 

ediliyorsa 

Anopheles sp. 

üzerinde testlerin 

yapılması gerekir. 

Rahatsız edici 

sinekler beyan 

edilirse: 

Musca domestica 

Giysi Güvesi: 

Tineola bisselliella 

Karıncalar: Lasius 

sp. Tahtakuruları: 

Cimex 
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Roaches: B. 

germanica & B. 

orientalis veya P. 

americana 

3D Kumaş 

için 

İnsektisit 

İç / dış 

mekan 

kumaşl

arı, 

giyim, 

cibinlikl

er 

Tüm 

materyaller 

/ bu 

materyalleri 

emdirmek 

için spreyler 

veya sıvılar 

"XYZ'ye karşı 

x haftaya 

kadar korur" 

Sivrisinekler (Sarı 

humma sivrisineği 

türü, Culex türü); 

keneler (Ixodes 

türü veya 

Dermacentor türü) 

 Aşağıdaki 

beyanların uygun 

test verileriyle 

doğrulanması 

gerekir: sıtma 

sivrisinekleri - 

Anopheles türü; 

ısıran sinekler - 

Ahır sinekleri; 

rahatsız edici 

 

3E Çeker İç 

mekan/

dış 

mekan 

Bobinler, 

paspaslar 

veya sıvı 

elektrikler 

veya  

"XYZ'ye karşı 

x saate kadar  

Aedes sp.vev Culex 

sp. vb. 

(Plodia sp., Vespula 

sp., 

 Beyan edilen 

herhangi bir 

haşerenin test 

edilmesi gerekir. 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

   diğer 

cihazlar 

korur" Musca domestica)    

3F Çeker ve 

yakalar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

Cinsiyet 

feromonu 

Erkek 

böcekleri 

çeker ve 

onları 

(yapışkan) bir 

tuzakta 

yakalar 

Beyanlarda 

bulunulan spesifik 

böcekler 

Cinsiyet 

feromonları türe 

özgüdür ve bu 

nedenle beyan 

edilen hedef 

türler üzerinde 

test edilmelidir. 

  

3G Kovar İç 

Mekan 

Tüm  X 

gün/haftaya 

kadar 

güvelere 

karşı korur. 

Plodia 

interpunctella veya 

Tineola bisselliella 

  yetişkin 

erkekler 

3H Atların 

üstündek

i uçan 

böcekleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atların 

üstündeki 

uçan 

böcekleri vb. 

kovar 

Tür aralığının bir 

spesifikasyonunun 

eşlik ettiği beyanı; 

tüm bu uygun 

etkililik verileri 
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sağlanmalıdır 

3I Atlardaki 

sivrisine

kleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atlardaki 

sivrisinekleri 

kovar 

Culex türüve Aedes 

türü olmak üzere 

iki türe karşı 

   

3J Atlardaki 

sivrisine

kleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atların 

üzerindeki 

tropikal 

sivrisinekleri 

kovar 

Culex türü, Aedes 

türü, VE Anopheles 

türüne karşı. 

   

3K Atlardaki 

‘tatarcık 

ve ısıran 

mazı 

sinekleri

ni' kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atlardaki 

tatarcık ve 

ısıran mazı 

sineklerini 

kovar 

bölgede yaygın 

türler (Culicoides 

türü) 

   

3L Atlardaki 

sinekleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

Atlardaki at 

sineklerini 

(örneğin 

Tabanus 

bölgede yaygın 

Tabanid türlerine 

karşı, 

örn. Tabanus 
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vb. bovinus) 

kovar 

bovinus 

3M Atlardaki 

sinekleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atlardaki 

geyik 

sineklerini 

kovar 

Chrysops 

caecutiens 

   

3N Atlardaki 

sinekleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atlardaki ahır 

sineklerini 

kovar 

Stomoxys 

calcitrans 
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 Etki ALAN UYGULAMA 

YÖNTEMİ 

BEYAN TEST TÜRLERİ  GEREKÇE NOTLAR BÖCEK 

AŞAMASI  

3O Atlardaki 

sinekleri 
kovar 

İç 

mekan/
dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 
jeller, 

balzamlar 
vb. 

Atlardaki kara 

sinekleri 
kovar 

Simulium türü, örn. 

Simulium equinum 

   

3P Atlardaki 

sinekleri 

kovar 

İç 

mekan/

dış 
mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 
balzamlar 

vb. 

Atlardaki kum 

sineklerini 

kovar 

Phlebotominae  

   

3Q Atlardaki 
sinekleri 

kovar 

İç 
mekan/

dış 
mekan 

spreyler, 
kremler, 

jeller, 
balzamlar 

vb. 

Atlardaki 
nokra 

sineklerini 
kovar 

Hypoderma türü  
(örn. H. bovis veya 

H. lineatum)”. 

   

3R Atlardaki 

sinekleri 
kovar 

İç 

mekan/
dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 
jeller, 

balzamlar 

vb. 

Atlardaki 

antenli 
sinekleri 

kovar 

Haematobia irritans    

3S Atlardaki 
sinekleri 

kovar 

İç 
mekan/

dış 
mekan 

spreyler, 
kremler, 

jeller, 
balzamlar 

vb. 

Atlardaki Yüz 
sineklerini ve 

Ev sineklerini 
kovar 

uygun Musca 
türü(örn. M. 

domestica, M. 
autumnalis, vb). 

   

3T Atlardaki 

sinekleri 
kovar 

İç 

mekan/
dış 

mekan 

spreyler, 

kremler, 
jeller, 

balzamlar 

Atlardaki 

ısıran 
sinekleri 

kovar 

Bölgede yaygın en 

az 1 Tabanid ve 1 
Culicoides türü 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Phlebotominae
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vb. 

3U 'Kovar İç 
mekan/

dış 

mekan 

spreyler, 
kremler, 

jeller, 

balzamlar 
vb. 

Atlardaki 
Geyik/koyun 

kenelerini 

kovar 

Ixodes 
scapularis/ricinus 

   

3V 'Kovar İç 

mekan/

dış 
mekan 

spreyler, 

kremler, 

jeller, 
balzamlar 

vb. 

Atlardaki … 

gibi keneleri 

kovar 

Bölgede yaygın 

olan iki kene türü, 

örn. Ixodes 
scapularis ve I. 

Ricinus. Tür 
aralığının bir 

spesifikasyonunun 
eşlik ettiği beyanı; 

tüm etkililik 
verilerinin 

sunulması gerekir. 
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Ek 18. Ürün tipi 18 insektisitler/akarisitler ve ürün tipi 19 

kovucular/çekiciler için halihazırda mevcut standart test yöntemlerinin 

listesi (böcekler ve diğer eklembacaklılarla ilgili oldukları sürece) 

Böcekler, akaritler ve diğer eklembacaklıların kontrolüne yönelik biyosidal ürünlerin 

etkililik testi için kabul edilmiş standart yöntemler. Bu liste bazı değişiklikler ve 

eklemelerle A-S Wernersson, 2008'den (Biyosidal ürünlerin etkililik testi)  FB 

Engineering AB, Skärgårdsgatan 1, Göteborg, İsveç) alınmıştır.  

Bu, uygunluk, kullanışlılık, tekrarlanabilirlik, kabul edilebilirlik sırası veya sağlamlık 

ayrımı yapılmaksızın mevcut standart yöntemlerin (şu anda bildiğimiz kadarıyla) 

listesidir.  

Tablo 41: Kısaltmalar  

Kısaltma Tam isim Kuruluşun internet sayfası 

(varsa)  

AFPP Association française de protection des 

plants 

 

AATCC Amerikan Tekstil Kimyagerleri ve Renk 

Uzmanları Derneği  

www.aatcc.org/  

AFNOR Association française de normalisation 

(NF standartları) 

www.afnor.fr/ 

AOAC Resmi Analiz Kimyagerleri Birliği  www.aoac.org/ 

ASTM Amerikan Test ve Materyal Topluluğu www.astm.org/)  

ATCC Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonu   

BBA Tarım ve Ormancılık için Federal 
Biyolojik Araştırma Merkezi (Biologische 

Bundesanstalt für Land - Und 
Forstwirtschaft Bundesrepublik 

Deutschland) 

www.bba.de  

BP Biyosidal Ürün  

BPD Biyosidal Ürün Direktifi (98/8/EG'ye 

atıfta bulunur)  

 

BSI İngiliz Standartları Enstitüsü (BS 

standartları)  

www.bsi.org.uk/  

http://www.aatcc.org/
http://www.afnor.fr/
http://www.aoac.org/
http://www.astm.org/)
http://www.bba.de/
http://www.bsi.org.uk/
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CA Yetkili Otorite  

CEB Commission Des Essais Biologiques www.afpp.net/commande/com

missions/C EB.htm 

CEFIC Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi www.cefic.org  

CEN Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi  www.cenorm.be  

CEPE Avrupa boya, matbaa mürekkepleri ve 

ressam renkleri endüstrisi konseyi  

www.cepe.org  

CSMA Kimyasal Ürün İmalatçıları Derneği  www.csma.org  

CTBA Centre Technique du Bois et de 

l’Ameublement, Bordeaux : eski ismi FCBA, 

CTBA-BIO-Exxx standartları artık aynı uzantı 

ile FCBA-BIO-E altında mevcut olabilir.  

www.ctba.fr www.fcba.fr 

EBPF Avrupa Biyosidal Ürün Forumu  

EPA Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı www.epa.gov 

EPPO Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı www.eppo.org  

FCBA Orman, Yapı, Ahşap, Mobilya (Fransızca : 

Forêt, Construction, Bois, Ameublement) 

www.fcba.fr  

ISO Uluslararası Standartlar Kuruluşu www.iso.org/iso/home.htm  

MAFF Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı   

MS Malezya Standartları  http://msonline.sirim.my/mso

nline  

NF NF standartları, Association française de 

normalisation 

www.afnor.fr/ 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü www.oecd.org  

OCSPP Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi 

(eski ismi OPPTS)  

www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/

publication  

http://www.afpp.net/commande/commissions/C
http://www.afpp.net/commande/commissions/C
http://www.cefic.org/
http://www.cenorm.be/
http://www.cepe.org/
http://www.csma.org/
http://www.ctba.fr/
http://www.fcba.fr/
http://www.epa.gov/
http://www.eppo.org/
http://www.fcba.fr/
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://msonline.sirim.my/msonline
http://msonline.sirim.my/msonline
http://www.afnor.fr/
http://www.oecd.org/
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publication
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publication


BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

671 
 

 

 

  s/Test_Guidelines/s

eries810.htm 

OPPT

S 

Önleme, Pestisitler ve Toksik Maddeler Ofisi, 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

Yeni isim: Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme 

Ofisi (OCSPP) 

www.epa.gov/inter

net/oppts/  

PT Ürün tipi  

SAB

S 

Güney Afrika Standartlar Bürosu  www.sabs.co.za  

AFPP Association française de protection des plants  

AAT

CC 

Amerikan Tekstil Kimyagerleri ve Renk Uzmanları 

Derneği  

www.aatcc.org/  

 

TABLOLAR 42-48 İÇİN REFERANS LİSTELERİ 

GENEL SÜRÜNEN BÖCEKLER 

Hamamböcekleri Termitler 

Diğer sürünen böcekler UÇAN BÖCEKLER 

TEKSTİL VE DEPOLANAN ÜRÜN HAŞERELERİNE KARŞI İNSEKTİSİTLER KOVUCULAR VE 

ÇEKİCİLER  

http://www.epa.gov/internet/oppts/
http://www.epa.gov/internet/oppts/
http://www.sabs.co.za/
http://www.aatcc.org/
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Tablo 42: Genel 

 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka 

bir yerden bilgi 

sağlanmışsa)  

Referans 

Kaynak Türü  

OPPTS 

810.3000 

(1999) 

Omurgasız 

Kontrol 

Maddelerinin 

Etkililiğine İlişkin 

Genel Hususlar  

18 Genel kılavuz Üretici; 

İngiltere 

yönergeleri  

 

CEB 196 

(1997) 

İnsektisidal yem 

ürünlerinin 

yaygın türlere 

karşı etkililiğini 

değerlendirmek 

için deneme 

yöntemi  

 

18 

  

TM II05 (Fr) 

 

EPPO 

pp1/152 (3) 

 

Etkililik 

değerlendirme 

denemelerinin 

tasarımı ve 

analizi  

 Bu standart, etkililik 

değerlendirme denemelerinin 

tasarımı ve analizi hakkında 

ayrıntılı tavsiyeler sağlar.  

Öncelikle bitki korumada 

kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır, ancak 

biyosidal ürünler için de çok 

faydalıdır.  

 

EPPO web sitesi 

 

 

EPPO s.1/181 

 

İyi deneysel 

uygulama dahil 

 Bu standart, karşılaştırılabilir 

ve güvenilir sonuçlar elde 

etmek için denemelerin nasıl 

 

 

EPPO web sitesi 
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(3) olmak üzere 

etkililik 

değerlendirme 

denemelerinin 

yürütülmesi ve 

raporlanması  

organize edileceğine ve 

bunların nasıl planlanacağına, 

yürütüleceğine ve 

değerlendirileceğine, ardından 

bunların nasıl kaydedileceğine 

ve yorumlanacağına dair 

kılavuz sağlar.  Ayrıca 

denemelerin İyi Deneysel 

Uygulamaya (GEP) göre 

yapılması gerektiği ilkesine 

dayanmaktadır.  

EPPO Bülteni, 

15 

Sayfalar 1-

119, Paris 

(1983) 

EPPO 

Fümigasyon 

Konferansı, 

Paris, 1983 

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

 

EPPO, Paris 

(1982) 

Fümigasyon 

standartları 

hakkında EPPO 

Tavsiyeleri (2. 

Baskı)  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

OPPTS 

810.3200 

Besi hayvanı, 

kümes 

hayvanları, kürk 

ve yün içeren 

hayvan işlemleri  

18 
 

Kendi aramaları  

OPPTS 

810.3300 

İnsan ve evcil 

hayvan 

haşerelerini 

kontrol etme 

işlemleri  

18 
 

İngiltere 

yönergeleri 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa)  

Referans 

Kaynak Türü  

OPPTS 

810.3500 

Tesis işlemleri 18 Genel yönerge Üretici; 

İngiltere 

yönergeleri  

SABS 233 

1.rev 

Pestisitler: Buğu ve 

sislerin biyolojik 

değerlendirmesi - birinci 

revizyon  

18 
 

Üretici 

 

SABS 576 

Pestisitler - Düşük 

basınçlı dağıtıcılarda 

insektisidal yağ bazlı alan 

spreyinin biyolojik 

değerlendirmesi - birinci 

revizyon  

 

18 

  

Üretici 

 

SABS 583 

Pestisitler - Sıvı kalıntı 

insektisitlerinin temas 

etkililiğinin biyolojik 

değerlendirmesi - birinci 

revizyon  

 

18 

  

Üretici 

 

SABS 6136 

(2003) 

Pestisitler - Isıtıldığında 

insektisit salan 

materyallerin biyolojik 

değerlendirmesi  

 

18 

  

Üretici 

 

SABS 689 

3.baskı 

Pestisitler - Sıvı ve 

aerosol formülasyonunun 

yere serme ve öldürme 

 

 

18 

  

 

Üretici 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

677 
 

 

(2002) özelliklerinin biyolojik 

değerlendirmesi (tüm 

posto di Standart 

yöntemler SABS Yöntemi 

8689-birinci revizyon)  

 

SABS 690 

(TASLAK) 

Pestisitler: katı sinek 

yemlerinin özelliklerinin 

biyolojik değerlendirmesi 

- TASLAK 

 

18 

  

Üretici 

 

SABS 807 

 

İnsektisitleri uçan ve 

sürünen böceklere karşı 

test etme yöntemleri.  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

Üretici; 

İngiltere 

yönergeleri  

SABS 899 

(1987) 

Basınçlı dağıtıcılarda 

insektisidal alan spreyi  

18 
 

Üretici 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

Ref: 

CTD/WHOPES/I

C/9 6.1 

İnsektisitler ve 

kovucular için 

laboratuvar ve saha 

değerlendirmesi için 

protokoller  

18 

&19 

İnsektisitlerin 

değerlendirilmesi ve test 

edilmesine ilişkin DSÖ 

Resmi Olmayan İstişare 

Raporu, DSÖ, Cenevre, 

7-11 Ekim 1996  

 

DSÖ1996 

 

Tablo 43: Sürünen Böcekler: Hamamböcekleri 

SÜRÜNEN BÖCEKLER: Hamamböcekleri   

 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 
veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

 
 

 

AFPP 

Methode d’essai 
d'efficacite, en 

laboratoire et en 
conditions pratiques 

d’utilisation, 
d’appats 

insecticides 
destines a la lutte 

contre les blattes 
dans les locaux 

Tesislerde 
hamamböceklerini 

kontrol etmeye 

yönelik insektisit 
yemleri için 

laboratuvarda veya 
pratik kullanım 

koşullarında etkililik 
denemeleri yöntemi  

 

 
 

 

18 

  

 
 

 

Fransız 

yönergesi 
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ASTM E654- 
96(2003) 

 

 
 

Hamamböceklerine 

Karşı Aerosol ve 
Basınçlı Püskürtme 

İnsektisitlerinin 
Etkililiği İçin 

Standart Test 
Yöntemi  

 

 
 

 

 

18 

İnsektisitlerin sürünen 

böceklere karşı testi: 
hamamböcekleri Aerosol 

ve basınçlı püskürtme 
formülasyonlarının 

hamamböceklerine karşı 
bağıl etkililiğini belirler, 

ancak bu test yöntemiyle 
elde edilen test verileri, 

gümüş böceklerinin, 
karıncaların, 

kırkayakların, 
örümceklerin ve 

depolanan belirli ürün 
haşerelerinin maruziyet 

veya erişilebilir 

aşamalarını kontrol etmek 
için ürünün kullanımına 

yönelik beyanları 
desteklemek için de 

yeterli olabilir.  30 sn 
doğrudan püskürtme 

olarak son evre nimflerine 
uygulanır.  Gözlem 

süresi: 48 saat.  Test 
artık etkiyi ölçmek için 

tasarlanmamıştır. Her 
birinde 20 organizma 

bulunan on grup.  Test, 
Resmi Test Aerosol II 

(OTA II) ile yürütülür 

(veya  

 

 
 

 

İngiltere 
yönergeleri; 

Test enstitüsü 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test yöntemi 

varsa veya başka bir yerden bilgi 
sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

   Standart Karşılaştırma Temeli Olarak 

Geçici Resmi Sulu Basınçlı Püskürtme 
(TOAPS).  OTA ile test yaparken 24 saat 

sonra ölüm oranı %50 ile 75 arasında 
olmalıdır.  Test örnekleri, 48 saat sonra 

ortalama ölü ve ölmek üzere yüzdesi 
OTA serisinin ortalama ölü yüzdesine 

eşit, üzerinde veya %10 puan altında ise 

standardı karşılar.  Kesinlik veya önyargı 
belirtilmez, yalnızca etkililik kriterlerine 

uyup uymadığını belirtir.  

 

 

CEB 159 
(1992) 

Binalardaki 
hamam-

böceklerinin 
pratik 

koşullarda 
kontrolü 
için 

insektisidal 
ürünlerin 

etkililiğini 
değerlendir-
mek için 

deneme 
yöntemi  

 

18 

  

TM II05 (Fr) 

OECD 
Rehber 

Doküman 
Serisi  

Yemlerin 
Hamam-
böceklerine 

Karşı 
Etkililiğini 
Test 

Etmeye 
Yönelik 

Tahliller 
Hakkında 
Rehber 

Doküman  

 

18 Yemlerin hamamböceklerine karşı 
etkililiğini ve etkililiğini test etmek için 

mevcut yöntemleri özetlemektedir.  

 

 

SABS 458 
Pestisitler - 
Alman 

hamam-
böceğinin 

(Blatella 
germanica 
(L.)) 

yetiştiril-
mesi ve 

işlenmesi - 
ikinci 

 

18 

  

Üretici 
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revizyon  

US CSMA 
Aerosol 

Kılavuzu 

7. Baskı, 
sayfalar 

135-139  

(1991) 

 
Hamam-

böceklerine 
karşı 

basınçlı 
püskürtme 
ürünleri için 

test 
yöntemi  

 

18 

 
İnsektisitlerin sürünen böceklere karşı 

testi: hamamböcekleri  

Ürün 

Değerlendirmesi
ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 
yönergeleri  

WHO/VBC
/75.593 

(1981) 

Hamam-
böceklerinin 
insektisit-

lere 
duyarlılığını 
veya 

direncini 
belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 
Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 
İngiltere 

yönergeleri  
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Tablo 44: Sürünen Böcekler: Termitler 

SÜRÜNEN BÖCEKLER: Termitle   

 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya 

başka bir yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

CTBA-BIO-E-001 Epreuve de 

vieillissemen
t naturel des 

murs traités. 

18  Test enstitüsü  

CTBA-BIO-E-002 Epreuve de 

vieillissemen
t naturel des 

sols traités. 

18  Test enstitüsü  

CTBA-BIO-E-007 Evaluation 

de l'efficacité 
anti- termite 

d'une 
barrière 

placée en 

milieu 
alcalin. 

18  Test enstitüsü  

CTBA-BIO-E-
008/2 

Evaluation 
de l'efficacité 

anti- termite 
d'une 

barrière 
physico- 

chimique - 
Essai de 

terrain - 
Dispositif 

sans dalle de 
béton. 

18  Test enstitüsü  

CTBA-BIO-E-

008/3 

Evaluation 

de l'efficacité 
anti- termite 

d'une 
barrière – 

Essai de 
terrain – 

Dispositif 
avec dalle de 

béton. 

18  Test enstitüsü  
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CTBA-BIO-E-016 Version 2: 

Exposition 
de barrières 

physico-
chimiques 

anti-termites 

aux 
rayonnemen

ts solaires. 

18  Test enstitüsü  

FCBA-BIO-E-038 Evaluation 

de l'efficacité 
d'un 

traitement 
insecticide 

des déchets 
de 

démolition 
infestés par 

les termites 
- Essai de 

laboratoire. 

18  Test enstitüsü  

FCBA-BIO-E-039 Evaluation 

de l'efficacité 
d'un 

traitement 
insecticide 

des déchets 
de 

démolition 
infestés par 

les termites 
- Essai de 

terrain. 

18  Test enstitüsü  
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

FCBA-BIO-E-

041 

Critères de 

performance des 
méthodes d’essais 

CTBA-BIO-E-xx et 
FCBA-BIO-E-xx 

18  Test enstitüsü  

ENV 1250-2 Ahşap koruyucular - 
İşlenmiş keresteden 

aktif bileşenlerin ve 

diğer koruyucu 
bileşenlerin kayıplarını 

ölçme yöntemleri - 
Bölüm 2: Suya veya 

sentetik deniz suyuna 
sızdırma ile kayıpları 

ölçmek için analiz için 
örnekler elde etmeye 

yönelik laboratuvar 
yöntemi  

18  Uluslararası 
yönerge 

NF X 41-542 Produits de 
préservation du bois - 

Produit de traitement 
antitermites des sols, 

murs, fondations et 

maçonneries - Epreuve 
de vieillissement 

accéléré des matériaux 
traités avant essais 

biologiques - Epreuve 
de percolation. 

8+1 
8 

Fransız yönergesi. Ahşap 
koruyucular - Zeminler, 

duvarlar, temeller ve 
duvar işleri için termit 

önleyici işlem ürünü - 

İşlenmiş materyallerin 
biyolojik testten önce 

hızlandırılmış 
yaşlandırma testi - 

Süzülme testi.  

Fransız 
yönergesi 

NF X 41-543-
1, 

2008 

Produits de 
préservation du bois - 

Détermination de 
l'efficacité d'un 

système de pièges-
appâts - Partie 1 : 

Efficacté de la 
formulation insecticide 

- Méthode de 

laboratoire” 

8+1 
8 

Ahşap koruyucular - 
Tuzak tuzağı sisteminin 

etkililiğinin belirlenmesi - 
Bölüm 1: İnsektisit 

formülasyonunun 
etkililiği - Laboratuvar 

yöntemi  

Fransız 
yönergesi 
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NF X 41-543-

2, 
2008 

Produits de 

préservation du bois - 
Détermination de 

l'efficacité d'un 
système de pièges-

appâts - Partie 2 : 

Efficacté du système - 
Méthode de terrain 

8+1 

8 

Ahşap koruyucular - Yem 

tuzağı sisteminin 
etkililiğinin belirlenmesi - 

Bölüm 2: İnsektisit 
formülasyonunun 

etkililiği - Saha yöntemi.  

Bu test yöntemi, termit 
aktivitesinin rapor 

edildiği deneysel bir 
bölgede yemlerin 

etkililiğini 
değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır.  Test 
edilen yem tüketiminin, 

yemlerin verilmesinden 
sonra en az ilk 6 ay  

Fransız 

yönergesi 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test yöntemi 

varsa veya başka bir yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

   içinde kaydedilmesi gerekir.  Deney 
sahasındaki termitlerin ortadan 

kaldırılması, kış dönemi hariç en fazla 
18 ay sonra kaydedilmelidir (test 

edilen ilk yemin piyasaya 
sürülmesinden itibaren sayılır).  

 

NF X 41-

543-3, 

2009 

Critères de 

performance 

des essais 
pièges-

appâts 

8+1 

8 

 Fransız 

yönergesi 

NF X 41-550 Termitler - 
Zemin 

ve/veya 
duvar için 

tasarlanmış 
bariyer 

olarak 

kullanılan 
ürün veya 

materyalleri
n termitlere 

karşı 
etkililiğinin 

belirlenmesi 
- 

Laboratuvar 
yöntemi  

8+1 
8 

 Fransız 
yönergesi 

NF X 41-551 Termitler - 

Zemin 
ve/veya 

duvar için 
tasarlanmış 

bariyer 
olarak 

kullanılan 

ürün veya 
materyalleri

n termitlere 
karşı 

etkililiğinin 
belirlenmesi 

8+1 

8 

 Fransız 

yönergesi 
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- 

Performans 
kriterleri  

OPPTS 
810.3800 

Termit 
yemlerinin 

etkililik testi 
yöntemleri  

8+1 
8 

 Kendi aramaları  

 

 

 

 

Tablo 45: Sürünen Böcekler: Diğer Sürünen Böcekler 

 SÜRÜNEN BÖCEKLER: Diğer sürünen böcekler  

 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

AATCC 194-

2006 

Tekstil Ürünlerinin 

Ev Toz Akarı 

Önleyici 

Özelliklerinin Uzun 

dönemli Test 

Koşullarında 

Değerlendirilmesi  

 

18 

 

Tekstil ürünlerine 

uygulanır  

 

Üretici 

OCSPP 

810.3900 

Taslak Ürün 

Performansı Test 

Yönergeleri 

Laboratuvar Testi  

PT 

18 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 Tahta Kurusu Pestisit 

Ürünleri Yöntemleri. US-

EPA 712- Taslak 2012 

   

OPPTS 

810.3100 

İthal ateş karıncaları için 

toprak işlemleri  

18 
 

Kendi aramaları  

US AATCC 

Teknik 

Kılavuz 

Yöntemi 24 

(1992) 

Tekstil ürünlerinin 

böceklere (örn. güveler, 

halı böcekleri) karşı 

direncini belirlemek için 

test yöntemi  

 

18 

 

Larvalara karşı etkililik 

testi  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

WHO/VBC/81

.809 (1981) 

Yetişkin tahta kurularının 

insektisitlere duyarlılığını 

veya direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

WHO/VBC/81

.814 (1981) 

Yetişkin kenelerin 

insektisitlere duyarlılığını 

veya direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

WHO/VBC/81

.815 (1981) 

Pirelerin insektisitlere 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  
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Tablo 46: Uçan Böcekler 

UÇAN BÖCEKLER   

 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka bir 

yerden bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

 

ASTM 

E652- 

91(2009) 

 

Uçan Böceklere 

Karşı Artık 

Olmayan Sıvı 

Ev Tipi 

İnsektisitler 

İçin Standart 

Test Yöntemi 

 

 

18 

Evsel ve endüstriyel kullanım, baz 

yağlarda çözünen ve püskürtme 

formülasyonlarında uygulanan 

temas inseksitlerinin bağıl 

etkililiğini belirler.  İnsektisitleri ev 

sineklerine (Musca domestica, L) 

karşı test etmek için 

geliştirilmiştir, ancak test verileri 

ayrıca ürünlerin sivrisinekler, 

tatarcıklar, uçan güveler, eşek 

arıları ve diğer bazı küçük uçan 

böceklere  

 

 

Kendi aramaları  
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka bir 

yerden bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

   karşı kullanımına yönelik etiket 

beyanlarını desteklemek için yeterli 

olabilir. Sprey formülasyonunun artık 

etkisini ölçmek için tasarlanmamıştır.  

Sıvılar için, doz: 12 cm3, 100 sinek, 

test odaları: Peet grady Odaları 

(6,02 m3), Test koşulları: 27ºC, 

%50 Bağıl Hem. ASTM'nin bunun 

yerini almıştır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTM 

E653-91 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerosol ve 

Basınçlı 

Alan 

Püskürtme 

İnsektisitle

rinin Uçan 

Böceklere 

Karşı 

Etkililiği 

için 

Standart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Test, aerosol ve basınçlı boşluk 

spreyi insektisit formülasyonlarının 

ev sineği (Musca domestica, L) 

suşlarına ve dozajdaki değişikliklerle 

diğer uçan böceklere karşı nispi 

etkililiğini belirler.  Bu test 

yöntemiyle elde edilen test verileri 

ayrıca ürünün sivrisinekler, 

tatarcıklar, uçan güveler, eşek arıları 

ve bazı diğer küçük uçan böceklere 

karşı kullanımı için etiket beyanlarını 

desteklemek için yeterli olabilir. Bu 

test yöntemi artık aktiviteyi ölçmek 

için tasarlanmamıştır.  Test, test 

başına yaklaşık 100 ev sineği (küçük 

grup) veya test başına 500 sinek 

(büyük grup) kullanılarak 

gerçekleştirilebilir.  Seçilen referans 

standartları, yağ bazlı aerosol 

ürünler için Resmi Test Aerosol II 

(OTA II) ve su bazlı aerosol ürünler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test enstitüsü  
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Test 

Yöntemi  

için Geçici Resmi Sulu Basınçlı 

Spreydir (TOAPS).  Aerosol testi yere 

sermeleri: Uygulamadan 5, 10, 15 

dakika sonra toplam sineklerin 

yüzdesi. 

Aerosol testi yere serme ölüm oranı: 

ölü yere serilen x100/toplam sinek.  

Bu sayılar, standardı karşılaması için 

referansın karşılık gelen sayılarına 

eşit, daha büyük veya en fazla %5 

puan aşağısında olmalıdır.  Kesinlik 

veya önyargı hakkında açıklama 

yoktur, yalnızca prosedürde belirtilen 

başarı kriterlerine uygunluk.  

Spreyler için doz: 3g/28m3, 100 

sinek, test odaları: Peet grady 

Odaları (6,02 m3), Test koşulları: 

27ºC, %50 Bağıl Hem. ASTM'nin 

bunun yerini almıştır  

BS 4172-

1:1999 

Elde 

tutulan 

basınçlı 

aerosol  

18 
 

Ürüne ilişkin 

TNsG  
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 
veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 ev sineklerine 
karşı dağıtıcılar 

İnsektisidal 
performans için 

spesifikasyon 

  Değerlendirme; 
TM II05 (Fr); 

İngiltere 
yönergeleri  

 

BS 4172-2:1 

1999 

 

Ev sineklerine 
karşı elde tutulan 

basınçlı aerosol 
dağıtıcılar  

 

18 

Spreyler için doz: 
35,3g/50m3, 100 sinek, 

test odaları: 25 - 60 
m3, Test koşulları: 

26ºC, %45-75 Bağıl 
Nem. Referans ürün çok 

iyi tanımlanmıştır ve 
üretimi kolaydır.  

Ürün 
Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 
TM II05 (Fr); 

İngiltere 
yönergeleri; 

Test enstitüsü  

 

 
CEB 107 

(1985) 

Pratik koşullar 

altında evcil 

hayvanların 
yetiştirilmesi için 

tesislerde ahır 
sineklerinin 

kontrolü için 
insektisidal 

ürünlerin 
etkililiğini 

değerlendirmek 

için deneme 
yöntemi  

 

 
18 

  

 

MS 1398 bölüm 
2 

(1996) 

Sivrisinek 

elektrikli sıvı 
buharlaştırıcısı 

için 
spesifikasyon: 

bölüm 2: biyolojik 
etkililiğin 

değerlendirilmesi 

için yöntem  
- cam oda 

yöntemi 

 

18 

  

Üretici 

 

MS 1398 bölüm 
3 

(1996) 

Sivrisinek 
elektrikli sıvı 

buharlaştırıcısı 
için 

spesifikasyon: 
bölüm 3: biyolojik 

etkililiğin 

 

18 

  

Üretici 
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değerlendirilmesi 

için yöntem  
- cam silindir 

yöntemi 
 

MS 1497 

(2000) 

Kovucunun 
etkililiğinin 

biyolojik 

değerlendirme 
yöntemleri - 

insan cildi 
üzerinde 

sivrisinek kovucu 
için biyoanaliz 

yöntemi  

 

18 

  

Üretici 

MS 23 bölüm 1 

(1998) 

Sivrisinek 
bobinleri için 

spesifikasyon: 

Bölüm 1: fiziksel 
ve kimyasal 

gereksinimler 
(üçüncü revizyon)  

 

18 

  

Üretici 

MS 23 bölüm 2 

(1996) 

Sivrisinek 

bobinleri için 
spesifikasyon: 

Bölüm 1:  

18 
 

Üretici 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka 

bir yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 biyolojik 

etkililiğin 

değerlendirilmesi 

için yöntem - 

cam oda yöntemi 

(birinci revizyon)  

   

 

MS 23 

bölüm 3 

(1998) 

Sivrisinek 

bobinleri için 

spesifikasyon: 

Bölüm 1: 

biyolojik 

etkililiğin 

değerlendirilmesi 

için yöntem - 

Peet Grady 

yöntemi  

 

18 

  

Üretici 

 

NF T72-320 

Mart 1977 

Uçan böcekler 

için insektisitler. 

Basınç altında 

dağıtılan 

insektisit 

("aerosol" tipi).  

Etkililik 

derecesinin 

belirlenmesi.  

 

 

18 

 

Aerosoller için doz: 

1seg/10m3, 100 sinek, test 

odaları 25-50 metreküp, 

Test koşulları: 25ºC, %60 

Bağıl Nem.  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

TM II05 (Fr); 

İngiltere 

yönergeleri; 

Test enstitüsü  

 

NF T72-321 

Mart 1977 

Uçan böcekler 

için insektisitler. 

Kalıcı insektisit 

 

18 

 

Buharlaştırıcılar için doz: 100 

sinek, test odaları 25-50 

 

TM II05 (Fr); 

Test 
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dağıtıcısı. Etkililik 

derecelendirmesi

nin ve düzenlilik 

derecelendirmesi

nin belirlenmesi. 

metreküp, Test koşulları: 

25ºC, %60 Bağıl Nem.  

enstitüsü 

OPPTS 

810.3400 

Sivrisinek, kara 

sinek ve ısıran 

mazı sineği (kum 

sineği) işlemleri 

18 İnsektisitlerin uçan 

böceklere karşı testi: 

Sivrisinek, Kara Sinek ve 

Mazı Sineği (Kum Sineği)  

İngiltere 

yönergeleri 

US CSMA 

Aerosol 

Kılavuzu, 7. 

Baskı, 

sayfalar 

129-134 

(1981) 

 

Uçan böceklere 

karşı aerosol 

alan spreyleri 

için test yöntemi  

 

18 

 

İnsektisitlerin uçan 

böceklere karşı testi:  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri; 

Üretici  

 

 

 

Verwey & 

Sosa, 2007 

 

 

 

 

Sıvı Elektrik test 

yöntemi  

 

 

 

 

18 

Piretroidleri (taslak yöntemi) 

ve doğal aktifleri (Pyrethrum 

özü) sivrisineklerde (yere 
serme) test etmek için.  

Etkililik kriterleri: 
"sivrisineklere karşı X saat 

boyunca etkilidir".  Yere 
serme, 2 saat boyunca 

tekrar tekrar ölçülür ve 24 
saat sonra ölüm oranı 

ölçülür.  Kontrol (işlem yok) 
yere sermesi: maksimum 

%10. 2-4 oda kopyası, her 
birinde 50 organizma.  KT50 

ve KT80'in yanı sıra 
hesaplanan her zaman için 

Ortalama ve Standart 

Sapmalar (Sırasıyla %50 ve 
%80 yere sermeye kadar 

ortalama süre).  

 

 

 

 

Üretici 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

WHO/VBC/8

1.212 

(1981) 

Sivrisinek larvalarının 

böcek gelişimi 

inhibitörlerine 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG 

 

 

WHO/VBC/8

1.806 

Yetişkin sivrisineklerin 

organoklor, 

organofosfat ve 

karbamat insektisitlere 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları - teşhis testi  

 

 

18 

  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

WHO/VBC/8

1.807 

(1981) 

Sivrisinek larvalarının 

insektisitlere 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

WHO/VBC/8

1.811 

(1981) 

Kara sinek larvalarının 

insektisitlere 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

 

WHO/VBC/8

1.812 

(1981) 

Sivrisinek larvalarının 

böcek gelişimi 

inhibitörlerine 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

 

18 

  

İngiltere 

yönergeleri 
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talimatları  

 

WHO/VBC/8

1.813 

(1981) 

Ev sineklerinin, çeçe 

sineklerinin, ahır 

sineklerinin, kurt 

sineklerinin vb. 

insektisitlere karşı 

duyarlılığını veya 

direncini belirleme 

talimatları  

 

18 

 
Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

 

WHO/CVB/8

1.5 

Duvar yüzeylerindeki 

insektisit birikintilerin 

biyoanalizi için talimat  

 

18 
Buharlaştırıcılar için 

doz: 100 sinek, test 

odaları 25-50 metreküp, 

Test koşulları: 25ºC, 

%60 Bağıl Nem.  

 

Test enstitüsü  

 

WHO 1998 

 

İnsektisit direncinin 

izlenmesi  

 

18 

Sıtma vektörlerinde 

insektisit direncinin 

izlenmesi için test 

prosedürleri, insektisitin 

işlenmiş yüzeylerde 

biyo-etkililiği ve 

kalıcılığı, Cenevre, 

Dünya Sağlık Örgütü, 

1998.  

Ref: 

WHO/CDS/CPC/

MA L/98.12 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka bir 

yerden bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

WHO/CDS/

WHOPE 

S/GCDPP/20

03.5 

Vektör ve 

halk sağlığı 

haşere 

kontrolü için 

insektisitlerin 

alan spreyi 

uygulaması - 

bir uygulayıcı 

kılavuzu  

 

18 

Başlıca alan spreyi ekipmanı 

türlerinin kısa açıklaması ve 

insektisitlerin alan spreyi 

uygulaması için operasyonel 

kılavuzlar.  

 

TM II05 (Fr) 

 

WHO/CDS/

WHOPE 

S/GCDPP/20

05.13 

 

Sivrisinek 

larvisitlerinin 

laboratuvar 

ve saha testi 

için 

yönergeler  

 

18 

Bu belge, bakteriyel larvisitler ve 

sivrisineklere karşı böcek büyüme 

düzenleyicileri de dahil olmak 

üzere larvisitleri test etmek için 

özel ve standartlaştırılmış 

prosedürler ve yönergeler sağlar.  

 

WHO 2005 

WHO/CDS/N

TD/W 

HOPES/GCD

PP/200 6.3 

Kapalı alanda 

artık 

püskürtme ve 

sivrisinek 

ağlarının 

işlenmesi için 

sivrisinek 

yetişkin 

öldürücülerini 

test etme 

yönergeleri  

 

18 

Bu belge, sivrisinek yetişkin 

öldürücülerinin kapalı alanda artık 

püskürtme ve sivrisinek ağlarının 

işlenmesi için test edilmesine 

yönelik özel ve standart 

prosedürler ve yönergeler sağlar.  

 

WHO 2006 
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WHO/HTM/ 

NTD/WHOPE

S/200 9.2 

İç ve dış 

mekanda 

zemine 

uygulanan 

alan spreyi 

uygulamaları 

için 

insektisitlerin 

etkililik testi 

için 

yönergeler 

18 Bu belge, laboratuvar çalışmaları, 

saha testi ve değerlendirmesi ile 

ilgili kılavuz ve aşamalı 

prosedürler sağlar ve bu da 

etkililiğin belirlenmesine yol açar 

ve insektisitlerin iç ve dış 

mekanlarda zemine uygulanan 

alan spreyi uygulamalarında 

operasyonel kullanım için 

uygulama oranlarını sağlar. Verilen 

örneklerin çoğu sivrisineklerle ilgili 

olmakla birlikte, bazı 

modifikasyonlarla kılavuzlar diğer 

uçan vektörlere ve haşerelere 

karşı etkililiği belirlemek için 

kullanılabilir. 

WHO 2009 
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Tablo 47: Tekstil ve Depolanan Ürün Haşerelerine Karşı 

İnsektisitler 

TEKSTİL VE DEPOLANAN ÜRÜN HAŞERELERİNE KARŞI   

 İNSEKTİSİTLER 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir 

yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

CEB 135bis 

(1996) 

Hayvanlardan veya 

bitkilerden ürünlerin 

depolanması, 

endüstriyel işlenmesi 

ve satışı için 

tesislerdeki 

insektisidal ürünlerin 

etkililiğini  

 

18 

 

Alan işlemleri 

 

TM II05 (Fr) 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir yerden 

bilgi sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 değerlendirmek için 

laboratuvar test 

yöntemi  

   

 

CEB 213 

(1999) 

Gıdanın depolanması, 

işlenmesi ve üretimi 

için tesislerde böcek 

kontrolü için bir 

fümigantın etkililiğini 

değerlendirmek için 

deneme yöntemi  

 

18 

  

TM II05 (Fr) 

 

CEB 224 

(2001) 

Depolanmış ürünlerde 

böcek kontrolü için 

fumigantların 

etkililiğini 

değerlendirmek için 

deneme yöntemi  

 

18 

  

TM II05 (Fr) 

EPPO 

Bülteni, 15 

Sayfalar 1-

119, 

Paris 

(1983) 

EPPO Fümigasyon 

Konferansı, Paris, 1983 

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  

 

EPPO, Paris 

(1982) 

Fümigasyon 

standartları hakkında 

EPPO Tavsiyeleri (2. 

Baskı)  

 

18 

 Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  
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EPPO PP 

1/201(1) 

Depolanmış bitki 

ürünlerinin böcek ve 

akar haşerelerini 

kontrol etmek için 

fumigantlar  

18 

+ 

20 

 
TM II05 (Fr); 

İngiltere 

yönergeleri 

EPPO PP 

1/202(1) 

Depo odalarının alanı 

ve yapısal işlemleri  

18 
 TM II05 (Fr); 

İngiltere 

yönergeleri 

 

EPPO PP 

1/203(1) 

Bitki koruma 

ürünlerinin, böcekleri 

ve akarları kontrol 

etmek için depolanan 

bitki ürünlerine 

karıştırılması  

18 

+ 

20 

  

TM II05 (Fr) 

 

EPPO PP 

1/204(1) 

Bitki koruma 

ürünlerinin, 

depolanmış bitki 

ürünlerinin böcek ve 

akar haşerelerine karşı 

laboratuar testleri  

 

18 

  

İngiltere 

yönergeleri 

NF G39-

011 Nisan 

2001 

Tekstil ürünlerinin 

özellikleri - 

Antiakaryen özelliklere 

sahip tekstil ve 

polimerik materyaller -  

18 
 Üretici; TM II05 

(Fr) 
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Referans Başlık PT 
Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir 
yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 Antiakaryen 

aktivitesinin 

karakterizasyonu ve 

ölçümü  

   

NF X41-516 

Ocak 1980 

Tekstil ürünlerinin 

korunması.  Belirli 

böcek haşerelerine 

karşı koruma.  

Test yöntemleri.  

 

18 

  

TM II05 (Fr) 

 

SABS 332 

Pestisitler - Genel 

giysi güvesinin 

(Tineola bisselliella 

Hummel) 

yetiştirilmesi ve 

kullanılması - ikinci 

revizyon  

 

18 

  

Üretici 

ISO 3998 Bazı böcek 

haşerelerine karşı 

direncin 

belirlenmesi  

18 İşlenmiş materyaller 

için. Dirençli 

materyalin dirençsiz 

bir materyalyle 

karşılaştırılması.  

Test enstitüsü  

US AATCC 

Teknik Kılavuz 

Yöntemi 24 

(1992) 

Tekstil ürünlerinin 
böceklere (örn. 

güveler, halı 
böcekleri) karşı 

direncini belirlemek 
için test yöntemi  

 

18 

 

Larvalara karşı etkililik 

testi  

Ürün 

Değerlendirmesi

ne ilişkin TNsG; 

İngiltere 

yönergeleri  
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Tablo 48: Kovucular ve Çekiciler 

KOVUCULAR VE ÇEKİCİLER 

Referans Başlık PT Kısa test açıklaması (test 

yöntemi varsa veya başka 

bir yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

 

 

ASTM 

E939- 

94(2012) 

Saha Testinin 

Standart Test 

Yöntemi Tıbben 

Önemli ve Zararlı 

Eklembacaklılar için 

Kovucu Olarak 

Bileşiklerin Topikal 

Uygulamaları 

(Böcekler, Keneler 

ve Akarlar dahil): 

Sivrisinekler 

 

 

 

19 

Birincil laboratuvar 

çalışmalarından geçmiş ve 

ikincil test için cilt 

uygulaması için onaylanmış 

ümit verici bileşiklerin 

kovuculuğunu değerlendirir. 

Yöntem, sivrisinek 

kovucuların incelenmesi için 

tasarlanmıştır, ancak 

insanlara saldıran diğer uçan 

böcekler için aday 

bileşiklerin kovuculuğunu 

belirlemek için modifiye 

edilebilir. 

 

 

 

Kendi araması 

 

 

ASTM 

E951- 

94(2006) 

 

Cilt Üzerindeki 

Ticari Olmayan 

Sivrisinek Kovucu 

Formülasyonlarının 

Laboratuar Testi 

için Standart Test 

Yöntemleri 

 

 

 

19 

Etanol, aseton vb. ile 

seyreltilebilen kovucu 

bileşiklerin etkililiğini test 

etmek için kullanılabilir. 

Kovucunun hem biyolojik 

etkililiği hem de kalıcılığı 

değerlendirilebilir. ED50 ve 

ED95, sırasıyla karşılaştırma 

ve pratik amaçlar için 

belirlenir. 

Testin kesinliği 

değerlendirilebilir (gizli 

aralıkları). 

 

 

 

Kendi araması 
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Dautel H, 

Kahl O, 

Siems K, 

Oppenriede

r M, Müller-

Kuhrt L, 

Hilker 

M. Ent Exp 

Appl. 

1999;91:4

31–441 

 

 

Kene kovucuların 

tespiti için yeni bir 

test sistemi 

 

 

19 

 

Söz konusu Hareketli Eşya 

Bİyoanalizi, potansiyel kene 

kovucuların gücünü kantitatif 

olarak test etmek için bir 

araç olarak açıklanmaktadır.  

Ölçülen sonlanma noktası, 

Ixodes kenelerinin bağlanma 

hızıdır.  

 

 

Dosya 

 

Fradin & 

Day, 

Temmuz 

2002, N 

Engl J Med 

cilt 347 cilt 

13-18 

 

 

Böcek kovucuların 

sivrisinek 

ısırıklarına karşı 

kıyaslayıcı etkililiği  

 

 

19 

İnsan denekler: Kafes 

çalışmalarında kol (15 

gönüllü, her kafeste 10 

sivrisinek (Aedes aegypti).   

Sonlanma noktası: ilk 

ısırmaya kadar geçen süre. 

Koruma kategorisi AH 

(önemli ölçüde farklı 

ortalama tam koruma 

süresi; ANOVA & Tukey).  

Sonuçları "gerçek duruma" 

göre yeniden hesaplamaya 

gerek yok (gerçek durumu 

simüle ediniz)  

 

 

Dosya 

Hummel, 

E., 

Kleeberg, 

H. 1997. 

Neem ekstresi 

formülasyonu 

neemazal-t/s'nin 

laboratuvarda 

(1995)  

19 
 

Dosya 
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Referans Başlık PT Kısa test açıklaması 

(test yöntemi varsa 

veya başka bir 

yerden bilgi 

sağlanmışsa) 

Referans 

Kaynak Türü 

Neem-Bileşenleri 

ve Feromonların 

V  kullanımı ve 

üretimi üzerine 

uygulama odaklı 

sonuçlar 

V. 5. çalıştayın 

bildirileri, 

Wetzlar, 

Almanya, 22-25 

Ocak 1996 

yeşil bezelye yaprak 

biti acyrthosiphon 

pisum üzerindeki 

etkisi: Neem-

Bileşenleri ve 

Feromonların V 

kullanımı ve üretimi 

üzerine uygulama 

odaklı sonuçlar   

   

 

SABS 695 

Pestisitler - Sivrisinek 

kovucuların 

etkililiğinin biyolojik 

değerlendirmesi  

- birinci revizyon 

 

19 

  

Üretici 

US EPA 

Yönergesi, OPPTS 

810.3700 

(2010); EPA 712- 

C-10-001) 

 

İnsan derisine 

uygulanacak böcek 

kovucular  

 

19 

  

İngiltere 

yönergeleri 

WHO/HTM/NTD/

W HOPES/2009.4 

İnsan cildi için 

sivrisinek kovucuların 

etkililik testi için 

yönergeler  

19 Bu kılavuzların amacı, 

insan cildi için 

sivrisinek kovucuların 

etkililik testi ve 

değerlendirmesi için 

spesifik ve standart 

prosedürler ve kriterler 

WHO 
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sağlamaktır.  Amaçları, 

bu tür ürünlerin ulusal 

düzenleyici otoriteler 

tarafından 

kaydedilmesi ve 

işaretlenmesi için 

karşılaştırılabilir veriler 

oluşturmak amacıyla 

farklı laboratuvar ve 

kurumlarda yürütülen 

test prosedürlerini 

uyumlaştırmaktır.  
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Ek 19. HAMAMBÖCEĞİ İLE ETKİNLİK KILAVUZU; SAHA DENEMESİ 

Bu kılavuz, bir ürünün Alman hamamböceğine (Blattella germanica) karşı 

etkililiğini belirlemeye yönelik bir saha araştırması örneğini açıklamaktadır.  

Global tasarım  

Bir ön testte, bir eşyadaki hamamböceği popülasyonunun bir saha denemesi için 

yeterince büyük olup olmadığı belirlenir.  Ön testte popülasyon büyüklüğünün bir 

göstergesi, kovma etkisine sahip bir sprey kullanılarak veya yapışkan tuzaklar 

yerleştirilerek elde edilir.  

Popülasyon büyüklüğü yeterince fazlaysa, haşere kontrol işlemi gerçekleştirilir.  

Ürünün etkililiği, popülasyon büyüklüğünün 8 hafta sonra tekrar ölçülmesiyle ve 

başlangıç değeriyle karşılaştırılmasıyla belirlenir.  

Bu 8 hafta boyunca, kontrol işleminin etkisi düzenli aralıklarla (muhtemelen 

yapışkan tuzakları kullanılarak) en az 4 kez kontrol edilmelidir.  Araştırmacının 

kendisi, araştırma sırasında bu kontrolleri gerçekleştirmelidir.  

Test eşyası olarak uygun olması için pratik kullanım durumu için 

gereksinimler.  

Saha denemesi üç ayrı eşyada gerçekleştirilir.  

Alman hamamböceğinin kontrolü için iyi bir saha denemesi yapmak için pratik 

kullanım durumuna ilişkin öneriler aşağıdaki gibidir:  

1. İnsektisit kullanım öyküsü olabildiğince ayrıntılı olarak açıklanmalıdır (hangi 

ürün, aktif madde, ne zaman…).  Yakın zamanda insektisit kullanılan eşyalar 

teste dahil edilmemelidir.  

2. Test eşyası tercihen ve mümkün olduğu durumlarda çevredeki binalardan 

hava geçirmez şekilde kapatılmalıdır.  Bitişik binalar varsa, test eşyasının 

dışındaki tüm çatlaklar ve yarıklar, artık etkiye sahip ruhsatlı bir biyosidal ürün ile 

işlenmelidir.  

3. Test eşyası tercihen bir veya daha fazla buzdolabı veya dondurucu içeren en 

az bir mutfak veya mutfak ünitesi içermelidir.  
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4. Hamamböcekleri, test eşyasında, başka yerlerde olduğu gibi hem mutfakta 

hem de mutfak ünitesinde bulunmalıdır.  

5. Önceki 8 hafta içinde, test eşyasında hamamböceklerinin başka hiçbir kimyasal 

kontrolü yapılmamış olmalıdır.  

Saha denemesi Ön test  

Amaç: Popülasyonun bir saha denemesi için yeterince büyük olup olmadığını 

belirlemek.  Yürütme: Kontrol işleminden önceki 1 hafta içinde.  

Ön test iki farklı şekilde yapılabilir.  

1. Kovma etkisine sahip bir sprey sıvısı kullanarak (örn. piretrinler):  

Buzdolabının altına ve mutfakta muhtemelen birçok hamamböceğinin bulunduğu 

başka bir yere püskürtünüz.  

3 saniye püskürtünüz ve 1 dakika boyunca ortaya çıkan hamamböceklerini 

sayınız. 

2. Yapışkan tuzakları kullanarak  

Birçok hamamböceğinin beklendiği yerlere yapışkan tuzakları yerleştiriniz.  Birim 

alan başına sayı: 100 m2 başına 5 yapışkan tuzak  

Yapışkan tuzakların nereye yerleştirildiğini net bir şekilde açıklayınız ve istilanın 

ölçeğine bağlı olarak, genellikle gece boyunca veya 3 güne kadar (örn. hafta 

sonu) uygun bir süre sonunda yakalanan hamamböceği sayısını kaydediniz 

(tuzakların doygun hale gelmesini ve daha sonra izleme dönemi sırasında 

hamamböceği yakalayamamasını engellemek için daha ağır istilalar için daha 

kısa tuzak süreleri; istila seviyesinin düşük olduğu ve her gece birkaç 

hamamböceğinin yakalandığı daha uzun süreler). 

 

Uygun bir test eşyası için kriterler  

 Mutfakta veya buzdolabının arkasındaki mutfak ünitesinde 48 saat boyunca 

tuzak kurulduğunda, bu sürenin sonunda en az 10 yetişkin hamamböceği ve 

birkaç nimf içermesi gerekir.  

 Birkaç hamamböceği, mutfak veya mutfak dolabında başka bir yere 

yerleştirilen en az bir yapışkan tuzakta ve mutfak veya mutfak dolabının dışına 

yerleştirilen bir tuzakta 48 saat içinde yakalanmalıdır.  
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Veya:  

 Kovma etkisine sahip bir sprey kullanıldığında, püskürtülen alan başına en 

az 5-10 hamamböceği sayılmalıdır.  

Test 

Etkililik ölçümüne kadar kontrol süresinin süresi yaklaşık 8 haftadır.  Haşere 

kontrolü, ürünün kullanım talimatlarına göre yapılır.  

Bu 8 hafta boyunca araştırmacı, kontrolün ilerlemesini en az 4 kez kontrol 

edecektir.  

 

Sprey sıvısı şeklinde bir insektisit kullanım talimatları:  

 Ne kadar ürün kullanıldığı, ortalama 1 L/20 m2  püskürtüldüğü açık olmalıdır;  

 Çatlakların ve yarıkların işlenmesi gerektiği yerde yapılmalıdır;  

 Etikette belirtilmesi halinde ikinci bir işlem yapılabilir.  

Toz şeklinde bir insektisit kullanım talimatları:  

 Ne kadar ürün kullanıldığı açık olmalıdır.  

 

Yem şeklinde bir insektisit kullanım talimatları:  

 Birim alana yerleştirilen yem sayısı kullanım talimatlarına göre olmalıdır;  

 Yemlerin nereye yerleştirildiğine dair kesin açıklamalar verilmelidir;  

 Etikette farklı şekilde belirtilmedikçe, yerleştirilen yemler 8 hafta sürekli olarak 

yerinde kalır.  

 

Gerekli sonuçlar  

Test sırasında en az 4 kez ve testin sonunda (başlangıçtan yaklaşık 8 hafta 

sonra), ön test sırasında olduğu gibi popülasyon büyüklüğünün bir kestirimi elde 

edilir.  Kontrol operasyonundan önce ve 8 hafta sonra popülasyon 

büyüklüğündeki fark, ürünün etkililik derecesini sağlar.  
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Ek 20. MEVCUT ÇÜRÜME ÖNLEYİCİ KAPLAMALAR 

Mevcut başlıca çürüme önleyici kaplama türleri, özelliklerinin kısa bir 

açıklamasıyla birlikte aşağıda özetlenmiştir. Bu liste kapsamlı değildir ve ürün 

uygulamaları bu kategorilere girmeyebilir.  Başvuru sahipleri, bu listede yer 

almayan yeni kaplama türleri sunabilir.    

Tablo 49: Mevcut Çürüme Önleyici Kaplamalar 

 

Kaplama 

Tipi  

Açıklama, etki şekli ve özellikler  

Çözünür 

matris 

Bu tür kaplamalarda, aktif madde(ler) bir reçine matrisine fiziksel 

olarak karıştırılmıştır ("serbestçe ilişkilendirilmiştir").  Deniz suyuna 

maruz kaldığında, hafif asidik matris yavaşça çözülerek aktif 

maddeyi(maddeleri) suya bırakır. (Deniz suyu hafif alkalindir (pH 8) 

ve asidik matris çözülür).  

Kaplama yüzeyinin sürekli çözünmesi meydana gelecektir ve bu da, 

sonunda film bitene kadar taze aktiflerin salınmasına neden 

olacaktır.  Çözünür matris çürüme önleyici ürünler tipik olarak üssel 

olarak azalan bir biyosidal ürün salım hızı eğrisi gösterir.  

Çözünür matris kaplamaları, film kalınlıklarını sınırlayan azaltılmış 

mekanik özelliklere sahiptir.  Bu kaplamaların boya tabakası kalınlığı 

zamanla oldukça kesin olmayan bir şekilde tükenir ve film 

hizmetteki gemilerde tesviye özellikleri göstermez.  Bu tür 

kaplamalar normalde tipik olarak 12-36 aylık  

ömürler için belirtilir.  
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Çözünmez 

matris 

Bu tip kaplama, birlikte çözünmeyen bir bağlayıcı faz oluşturan bir 

reçine karışımı içerir.  Bu matrise bir veya daha fazla aktif madde 

fiziksel olarak karıştırılır.  Deniz suyu boya filmine girdiğinde, 

biyosidal ürünler çözünmez matrisin içinden çözünme ve difüzyon 

yoluyla salınır.  Filmden aktif madde salındıktan sonra, bağlayıcı 

bozulmadan kalır ve boya yüzeyinde boş bir "bal peteği" yapısı 

(özütlenen katman) kalır.  Bu tip kaplama, yüksek bir ilk salım 

hızına sahiptir ve bu, aktif madde(ler) boya filmi boyunca ilerlemek 

için daha fazla mesafeye sahip olduğundan, zamanla üssel olarak 

azalır.  Biyosidal ürünün filmin içinden difüzyon hızı daha sonra etkili 

bir biyosidal ürün salım hızının korunmasında ve dolayısıyla 

kirlenmenin önlenmesinde sınırlayıcı bir faktör haline gelir.  

Çözünmeyen matris çürüme önleyici kaplamalar, reçine çözünmez 

olduğundan film azalması veya cilalama göstermez.  Biyosidal ürün 

salım süreci kaplama bitene kadar devam eder.  Bu kaplamalarla 

elde edilen daha yüksek mekanik mukavemet, daha kalın sistemlerin 

uygulanmasına izin verir ve tipik olarak 12-36 aylık kaplama 

ömürleri elde edilebilir.  

Kendinden 

cilalı 

Bu grup şu anda en yaygın olanıdır ve aktif maddeyi kaplamanın 

ömrü boyunca boya filminin kademeli olarak tükenmesi/ablasyonu 

yoluyla sağlayan bir dizi farklı teknolojiyi kapsar.  

Bu kaplamalar, farklı mekanizmalarla cilalama davranışını kontrol 

eden bağlayıcı sistemleri kullanır.  Bu grupta çok çeşitli bağlayıcı 

teknolojileri bulunmaktadır ve bunlar kullanımdan çekilmiş TBT 

kopolimer bazlı boyaların yerini almıştır.  Bağlayıcı sistemleri, iyon 

değişimine dayanan metal karboksilatların ve polimerlerin 

çözünmesine dayananlardan cilalama oranını kontrol etmek için 

hidrolize dayanan polimerlere kadar çeşitlilik gösterir.  

Bu gruptaki ürünlerin bağlayıcı sistemlerinin ve pigment fazlarının 

modifikasyonu,  
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Kaplama 

Tipi  

Açıklama, etki şekli ve özellikler  

 ürünlerin farklı son kullanımlara göre uyarlanması için kullanılabilir. 

Hızlı hareket eden ve çok aktif bir geminin korunması için 

gereksinimler, yavaş hareket eden daha az aktif bir gemininkinden 

çok farklı olabilir. Bu tür modifikasyonlar, performansı kirliliğin 

potansiyel yoğunluğuna uygun hale getirmek için de kullanılabilir. 

Farklı bağlayıcı teknolojileri tek başına veya kombinasyon halinde 

kullanılabilir ve farklı seviyelerde çürüme önleyici korumaya sahip 

ürünlerle sonuçlanır. Boya filminin genel özelliklerini değiştirmek için 

başka bağlayıcı bileşenler de eklenebilir.  Kendinden cilalı çürüme 

önleyici boyalarla kaplanmış gemiler için tipik kuru havuzlama 

aralıkları 24 ila 60 ay arasında değişmektedir, ancak bu sistemler bu 

sürenin ötesinde kullanım ömürleri için de belirtilebilir.    
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Ek 21. YAYINLANMIŞ BELGE (CEPE ÇÜRÜME ÖNLEYİCİ ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki CEPE metodolojisinde, rehber dokümandaki gereksinimlerle 

çelişen birkaç konu bulunmaktadır (örneğin, deneme panellerinin sayısı, 

test süresi).  CEPE metodolojisi, kılavuzdaki mutabakatlara uyulduğu 

sürece kullanılabilir.  

TMI2013-PT21_efficacy_workshop-CEPE Efficacy Methodology 

for BPR - Revised 19 June 2012.doc 

Avrupa boya, baskı mürekkebi ve sanatçı renkleri üreticileri ve 

ithalatçıları Konseyi - CEPE  

CEPE Çürüme Önleyici Çalışma Grubu tarafından geliştirilen kılavuz  

 

Çürüme önleyici ürünlerin etkililik değerlendirmesi 

Çürüme önleyici etkililik için statik sal testlerinin yürütülmesi ve 

raporlanması  

Spesifik kapsam 

Bu belge, çürüme önleyici kaplamaların etkililiğini değerlendirmek ve raporlamak 

için temel bir metodoloji sağlar.  Etkililik, bir negatif kontrole ve eğer 

kullanılırsa, pozitif bir kontrol kaplamasına göre statik sal testi ile değerlendirilir.  

Etkililik, bir ürünün gerçek yaşam koşullarında gerçek performansını gösterebilir 

ancak onunla bire bir ilişkisi yoktur.  

Belge sürümü  

İlk olarak 2011-04'te onaylandı. 2012-06'da revize edildi 
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1. Kapsam 

Genel Bakış: Bu belgenin amacı, statik yüzer sallar üzerinde panel testi yaparak 

çürüme önleyici kaplamaların etkililiğini belirlemek için bir metodoloji 

sağlamaktır.  Belge, etkililik değerlendirmelerinden sonuçların nasıl yürütüleceği, 

değerlendirileceği, kaydedileceği ve raporlanacağı konusunda bilgi sağlar.  

Etkililik, uygun bir inert, negatif kontrole göre değerlendirilir.  Kanıtlanmış 

çürüme önleyici performansının pozitif kontrolü de dahil edilebilir.  Doğal 

ortamlar için bu statik maruziyet metodolojisi, kullanımdaki çürüme önleyici 

kaplamaların mutlak performans özelliklerini belirlemek için uygun değildir.  

Amaç: Bu metodoloji endüstri tarafından yeni çürüme önleyici kaplamaların 

geliştirilmesi sırasında etkililik verilerini elde etmek için kullanılabilir.  Bu 

metodoloji aynı zamanda, çürüme önleyici ürünlerin etiket beyanını desteklemek 

için gerekli bilgileri ulusal tescil makamlarına sağlamak için de kullanılabilir.  

Etkililik, kirlilik boyutu boş bir paneldekinden gözle görülür şekilde daha az 

olduğunda gösterilir.  

Metodoloji özellikle şunlar için faydalıdır:  

 Çürüme önleyici etkililik denemeleri için protokolleri yazmaktan sorumlu 

kişiler  

 Sonuçların değerlendirilmesi ve kaydedilmesi de dahil olmak üzere 

denemelerin yürütülmesinden sorumlu kişiler    

 Çürüme önleyici boyaların tescili için dosyaların montajından ve 

sunulmasından sorumlu kişiler  

 tescil dosyalarının değerlendirilmesinden sorumlu ulusal makamlar.  

Tekrarlanabilirlik ve doğruluk: Statik sal testinde kirlilik yoğunluğu, farklı coğrafi 

konumlar arasında, aynı sallar üzerindeki pozisyonlar arasında ve mevsimden 

mevsime önemli ölçüde farklılık gösterecektir.  Daha da önemlisi kirlilik, 

maruziyetin farklı yıllarda aynı tarihlerde başladığı aynı paneller için bile bir 

yıldan diğerine değişecektir.  Kirlilik yoğunluğundaki bu değişkenlik ve 

dolayısıyla test sonuçları, hava koşullarından, besinlerin mevcudiyetinden ve 

kirlilik türünü ve kapsamını ve birikim ve büyüme oranını etkileyebilecek diğer 

kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanmaktadır.  Bu nedenle, test 
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kaplaması ve kontroller üzerinde bulunan mutlak kirlilik miktarı, yıldan yıla aynı 

yerde tekrarlanamayabilir.  

Sonuçların yorumlanması: Bu metodoloji ile elde edilen sonuçlar, çürüme 

önleyici kaplamaların, uygun bir negatif kontrole ve kullanılırsa, aynı yerde aynı 

anda test edilen pozitif bir kontrole göre statik koşullar altında kirletici 

organizmaların yerleşmesini önleme yeteneğini gösterir.  Negatif kontrole ve 

kullanılırsa, pozitif kontrole kıyasla bir çürüme önleyici kaplamanın bağıl çürüme 

önleyici etkisinin bir değerlendirmesi, su altı yapılarını korumak için test edilen 

bir kaplamanın potansiyelini belirtmek için bir araç olarak kullanılır.  Sonuçlar, 

test edilen kirlilik önleyici kaplamanın uygun etiket beyanlarını desteklemek ve 

yeni aday ürünleri taramak için kullanılabilir.  

Sal panelleri üzerinde etkililik testi, gerçek yaşam koşullarına kıyasla en kötü 

durum senaryosunu temsil eder.  Bunun ana nedeni, maruziyetin statik olması 

ve organizmaların hidrodinamik kuvvetler tarafından uzaklaştırılması için sınırlı 

fırsat olmasıdır.  Gemilerin ve teknelerin su içindeki hareketi, aktif bileşenlerin 

çürüme önleyicilerinden salınmasına da yardımcı olur.  Ayrıca, kirlilik 

yoğunluğunun genellikle açık denizlere göre kıyıya yakın yerlerde daha fazla 

olduğu kabul edilmektedir.  

2. Tanımlar 

Çürüme önleyici kaplama: Bir yüzey kaplaması olarak uygulandığında, gemiler, 

tekneler, su kültürü ekipmanı, açık deniz petrol tesisleri ve diğer insan yapımı 

yapılar dahil olmak üzere su altındaki yüzeylerde kirletici organizmaların 

yerleşmesini ve/veya büyümesini kontrol etmek için kullanılan bir materyal.  

Negatif kontrol: Kirliliği kontrol etmeyen inert bir referans yüzey, örn. anti-

korozif kaplama.  

Pozitif kontrol: Test kaplamasının amaçlanan son kullanımı ile ilgili uygun etkiye 

sahip bir çürüme önleyici kaplama ile kaplanmış bir referans yüzey.  

Kirlilik sezonu: Kirletici organizmaların önemli ölçüde yerleşmesinin ve 

büyümesinin tipik olarak test sahasında negatif bir kontrol üzerinde meydana 

geldiği yılın ayları.  
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3. Aparat 

Bu metodolojiye göre etkililik testi yapmak için aşağıdaki ekipman gerekecektir.  

Paneller: Paneller tipik olarak plastik (örn. PVC), güçlendirilmiş polyester, çelik, 

alüminyum, deniz sınıfı kontrplak veya doğal sulara uzun süre daldırmaya uygun 

diğer materyallerden yapılır. (Metal paneller, antikorozif boya sistemi ile 

yeterince korunmalıdır.)  

Paneller, örneğin uygun bir panel rafı aracılığıyla test salına güvenli bir şekilde 

sabitlenmelerine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.  Tasarımın paneller 

boyunca sabitleme delikleri gerektirdiği durumlarda, hasarı önlemek için 

kaplamanın uygulanmasından önce bu delikler açılmalıdır.    

Paneller, her bir panelde bir veya daha fazla kaplamanın ve/veya kontrolün test 

edilmesine izin verecek şekilde tasarlanabilir.  Her bir kaplamanın veya 

kontrolün toplam daldırılmış alanı 100 cm2'den az olmamalıdır.  

Sal: Test panellerinin sabit bir derinlikte doğal sularda sabitlenmesine ve 

daldırılmasına izin vermek için tasarlanmış serbest yüzer platform.  Salın 

tasarımı, panellerin inceleme için kolayca çıkarılmasına imkan vermelidir.  

Düşük gelgitte salın altındaki minimum su derinliği genellikle 2.5 m olmalıdır.  

Yüzer sal, hava ve dalga hareketine uzun süre maruziyete dayanacak ve test 

panellerinin aşırı esnemesini veya hareketini önleyecek kadar yeterince sert 

yapıda olmalıdır.  Kullanıcıların iş güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.  

Sal, aynı test serisinin tüm test kaplamalarının ve kontrollerinin, değişimi en aza 

indirmek için benzer seviyelerde güneş ışığına ve su akışına maruziyetini 

sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.  Test kapasitesini artırmak için paneller aynı 

derinlikte sıra halinde sala yapıştırılabilir.  Aynı derinlikte paralel sıralar 

arasındaki boşluk, yeterli su sirkülasyonu ve aydınlatmaya izin vermek için 

genellikle en az 20 cm olmalıdır.  

Genel olarak, sal tasarımı, panellerin tamamen ve kalıcı olarak daldırılmasını 

sağlamalıdır.  Paneller normalde dikey olarak ve su yüzeyinin 0-3 m altında 

sabit bir derinlikte maruz bırakılmalıdır.  Panelin alt kenarı her zaman deniz 

yatağından en az 0.5 m yukarıda olmalıdır.  

Sal ayrıca, daha koyu veya daha açık alanlarda kullanılması amaçlanan 
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kaplamaların, kaplamanın daha az veya daha fazla güneş ışığı aldığı ilgili 

koşullar altında test edilmesine izin verecek şekilde tasarlanabilir.  Bu gibi 

durumlarda paneller, kısmen aşağı veya yukarı bakacak şekilde sal üzerine 

monte edilebilir.  Salın bazı kısımlarının örtülmesiyle de gölge sağlanabilir.  

4. Güvenlik 

Bu test metodolojisi, kullanımıyla ilgili olası güvenlik, sağlık ve çevre sorunlarını 

ele almamaktadır.  Tüm işlemler, ilgili tüm yerel ve ulusal düzenlemelere uygun 

olarak gerçekleştirilmelidir.  

Kişisel koruma: Çürüme önleyici kaplamalar, inhale edildiğinde cilt ve gözlerde 

irritasyona ve olumsuz fizyolojik etkilere neden olabilecek tehlikeli maddeler 

içerebilir.  Bu nedenle uygulama ve kurutma iyi havalandırılmış bir alanda 

gerçekleştirilmeli ve uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman 

kullanılmalıdır.  Mevcut olduğunda ürün güvenlik veri sayfalarına 

başvurulmalıdır.  

Çevrenin korunması: Kullanılmamış boya ve diğer kontamine materyaller ile 

maruziyetten sonra paneller tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.  

5. Prosedür 

Tüm kontroller ve test çürüme önleyici kaplamalar eşdeğer koşullar altında test 

edilmelidir.  Kontrollerin ve test zehirli boyanın maruziyeti (daldırma) aynı anda 

başlamalı (yaklaşık aynı tarih) ve maruziyet aynı yerde aynı derinlik ve yönde 

olmalıdır.  

Panel hazırlığı: Test kaplaması ve pozitif kontrol, çalışma süresi boyunca 

yapışmayı sağlamak için üreticinin yönergelerine göre panellere uygulanmalıdır.  

Kaplamaların uygulanması için uygun kuruma ve yeniden kaplama aralıkları ile 

sıcaklık ve havalandırma gereksinimlerine uyulmalıdır.  

Uygun bir uygulama yöntemi kullanılmalıdır.  Tipik yöntemler arasında 

püskürtme, rulo, fırça veya çubuk tipi aplikatör gibi özel uygulama ekipmanı 

bulunur.  Planlanan test süresi boyunca ürünün beklenen cilalama ve sızdırma 

oranı özellikleri dikkate alınarak yeterli film kalınlığı uygulanmalıdır.  

Bir panelin her iki tarafı da test substratları olarak kullanılmadıkça,  
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panelin arkası, arkada kirlenmeyi önlemek için etkililiği kanıtlanmış bir çürüme 

önleyici ile kaplanabilir.  Kenarlar, test edilen kaplama ile veya etkililiği 

kanıtlanmış farklı bir kaplama ile boyanabilir.  Tanımlamaya yardımcı olması için 

tüm paneller uygun bir referans kodu ile silinmeyecek şekilde işaretlenmelidir. 

Kopyalar: Testin amacının basitçe bir test kaplamasının negatif kontrole göre 

etkililiğini göstermek olduğu durumlarda, tek panellerin kullanılması yeterli 

kalitede veri sağlayabilir.  Kopyalar kullanıldığında, kopya sayısı testin özel 

amacına uygun olmalı ve test panelleri ve kontrollerle aynı yönelime sahip 

olmalıdır.  Aynı aktif içerik içeriğine sahip benzer formülasyonlardan oluşan bir 

test serisindeki diğer test panellerinden elde edilen etkililik verilerinde çapraz 

okuma, test kaplaması için elde edilen sonuçları desteklemek için 

gerekçelendirildiğinde ve makul olduğunda da kullanılabilir. 

Maruziyet süresi: Etkililiği doğrulamak için test için minimum daldırma süresi altı 

aydır.  Kirlilik sezonunun altı aydan kısa olduğu yerlerde bu süre kısaltılabilir.  

Etkililik testi, uygun olduğu durumlarda en az bir sürekli ve tam kirlilik sezonunu 

kapsamalıdır.  Sal panel maruziyeti statik olduğundan, kirlilik yoğunluğu 

yüksektir ve testler, gemiler için ürünler için hızlandırılmış bir test olarak kabul 

edilebilir.  

6. Değerlendirme 

Sıklık: Test ve kontrol altındaki çürüme önleyici kaplamalar düzenli olarak 

incelenmeli ve kirlilik sezonu boyunca tipik olarak yaklaşık iki ayda bir yüzey 

kirliliği açısından değerlendirilmelidir.  Kirletici organizmaların minimum yerleşim 

ve büyümesinin olduğu dönemlerde (örn. kış koşullarının kirlilik yerleşimini 

desteklemediği soğuk ve ılıman bölgelerde) değerlendirmeler gerekli değildir.  

Genel olarak, paneller değerlendirme için sudan çıkarılacak ve test süresinin 

sonu hariç, değerlendirmeden hemen sonra suya geri gönderilecektir.  

Durulama: İsteğe bağlı olarak, sabit olmayan organizmaların etkisini azaltmak 

için (düşük kesme kuvvetleriyle giderilecek) paneller alandan su ile nazikçe 

durulanabilir.  Olası tortul materyalleri (kil veya alüvyon) çıkarmak için 

durulama da yapılabilir.  Kullanılıyorsa, durulama tüm panellerde eşit olarak ve 

her muayenede yapılmalıdır.  Seçilen yöntem veya paneller durulanmazsa, nihai 

raporda belirtilmelidir.  
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Değerlendirme prosedürü: Test kaplaması ve kontrollerde bulunan kirliliğin türü 

ve ciddiyeti her muayenede değerlendirilecektir.  Değerlendirme, yerinde görsel 

değerlendirme veya başka bir uygun yöntemle yapılabilir; örn. görüntü analizi.  

Test kaplaması veya kontrollerde gözlemlenen üç ana kirlilik türü; balçık, algler 

ve hayvanlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir, çünkü aynı kapsam yüzdesi gerçek 

hizmet içi kullanım sırasında çok farklı ekonomik cezalara sahip olabilir (örneğin, 

bir geminin suyla sürtünmesi üzerindeki etki).  Ayrıca, hareket eden gemilere 

yapışmadığı bilinen ancak statik yüzeylerde sık görülen kirletici organizmalar 

ayrı ayrı değerlendirilmelidir (örneğin amfipodlar).  

Mevcut kirletici organizmaların daha fazla sınıflandırılması, balçığın (bakteriler, 

diyatomlar, mikro algler ve hücre dışı biyopolimerler dahil mikro kirliliğin 

biyolojik filmi) yanı sıra genellikle yeşil, kırmızı ve kahverengi makro algler, 

bryozoa, hidrozoa, kaya midyeleri, tüp solucanları, tulumlular ve midye gibi ana 

kategorilerle sınırlandırılabilir.    Ürünler türlere (veya diğer taksonomik 

sıralamalara) bakılmaksızın kirliliğin bağlanmasını önleyeceği için daha ayrıntılı 

bir tespit genellikle gerekli değildir. 

Değerlendirme görsel bir incelemeye dayandığından, bunun eğitimli bir kullanıcı 

tarafından yapılması tavsiye edilir. Bu, tutarlılığın ve veri kalitesinin 

iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. 

Her organizma türü için kirliliğin ciddiyetinin değerlendirilmesi, örneğin 0'ın 

yokluğu ve 4'ün söz konusu organizma sınıfının tam kapsamını gösterdiği 0-4 

arası bir ölçek kullanılarak yarı kantitatif olmalıdır. İsteğe bağlı olarak, kapsama 

yüzdesinin bir kestirimi kullanılabilir. 

Alglerin ve diğer yumuşak kirliliklerin (örneğin, arboresan bryozoanlar ve 

hidroidler) kapsamının değerlendirilmesi, "hızlı tutunma" (organizmaların 

bağlanan tabanı) tarafından kapsanan, "yapraklar"(makro alglerin yaprakları) 

veya sürgün kolonileri tarafından kapsanmayan alana dayalı olmalıdır.  

Genel kirlilik değerlendirmesi: Her bir organizma türünün kirlilik kapsamına 

ilişkin bireysel değerlendirmeler, genel bir kirlilik değerlendirmesi sağlamak için 

birleştirilebilir.  Bunu oluşturmak için, mevcut kirliliğin ciddiyetini 

derecelendirmek ve karakterize etmek için farklı kirlilik türlerinin kapsamının bir 

ağırlıklandırması uygulanabilir.  

 



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm B+C  
Sürüm 3.0 Nisan 2018 

726  
 

Test edilen kaplamanın gemilerde kullanılması amaçlandığında, aktif gemilerde 

hiç görülmeyen kirlilik (örneğin amfipodlar) ağırlıklandırma sırasında göz ardı 

edilebilir.  Diğer kirletici organizmalara (ikincil kirlilik) bağlanan biyolojik kirlilik 

de genel kirlilik değerlendirmesinin dışında tutulmalıdır.  

Kirlilik derecesinin belirlenmesine yalnızca tamamen daldırılmış yüzey alanı 

(panelin bazı kısımları yalnızca sıçramaya maruz kalıyorsa) dahil edilmelidir.  

Test panelinin tüm kenarlarından 1 cm içinde kirlilik ve kablo 

bağları/saplamaları/vb. etrafında kirlilik kenar etkisinin görüldüğü durumlarda 

göz ardı edilebilir. (Kenarların etrafındaki kirlilik, normalde keskin panel 

kenarları etrafındaki yetersiz çürüme önleyici boya filmi kalınlığına atfedilir.)  

Substrattaki fiziksel kusurlardan veya hasarlardan kaynaklanan kirlilik veya 

çürüme önleyicinin kazara hasar görmesi dikkate alınmamalıdır.  Açıkta kalan 

antikorozif boyalar veya diğer substratlar (bunların negatif kontroller olarak 

kullanıldığı durumlar dışında) veya panel kenarlarını kaplamak için 

kullanılabilecek diğer çürüme önleyici boyalar üzerindeki kirlilik değerlendirme 

dışında bırakılmalıdır.  

Çürüme önleyici boyanın kendine has özelliklerine atfedilen fiziksel kusurlar 

(ayrılma, kabarma, çatlama vb.) kaydedilmeli ve rapor edilmelidir.  

Fotoğraflar: İnceleme raporları, her incelemenin panel fotoğraflarını içermelidir.  

7. Raporlama 

Rapor, belirli bir ürün için etkililik denemesinden elde edilen tüm ilgili bilgileri 

içermelidir.  Bu şunları içerebilir:  

 Raporlama yapan şirketin adı (ve test görevlendirme ile gerçekleştiriliyorsa 

müşteri)  

 Test salının(sallarının)/sallarının coğrafi konumu (boylam ve enlem dahil)  

 Sal sahasındaki coğrafya (örneğin açık deniz, körfez, haliç vb.), su derinliği ve 

su değişim koşulları (gelgit, akıntılar)  

 Tipik yerel koşullar.  Örneğin, sal sahasında su sıcaklığı, tuzluluk ve pH  

 Test sahasındaki tipik kirlilik topluluğu ve uygun olduğunda mevsimsel etkiler 

hakkında ilgili bilgiler.  
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 Spesifik teste özel olarak ortaya çıkmış olabilecek özel koşulların veya 

değişkenlerin tartışılması  

 Test panellerinin oryantasyonu ve maruziyet derinliği  

 Test panellerinin boyutları ve tipi (materyali)  

 Test edilen ürün ve kontrollerin tanımlanması  

 Test edilen ürün ve kontroller için panel hazırlığı ile ilgili ayrıntılar (kat sayısı, 

film kalınlığı, uygulama tekniği vb.)  

 Kullanılıyorsa kopya sayısı  

 Sonraki muayeneler için ilk daldırma tarihi ve kümülatif maruziyet süresi (ay 

olarak)  

 Bir test panelinin her bir bireysel değerlendirmesinden alınan ham veriler;  

 Maruziyet süresi boyunca her incelemede genel kirlilik değerlendirme 

derecelendirmesi 

 Test ve kontrol panellerinin fotoğrafları  

 Negatif kontrol ve kullanılıyorsa, pozitif kontroller ve bu değerlendirmenin 

gerçekleştirildiği yöntemle ilgili olarak test ürününün etkililiğinin sistematik bir 

değerlendirmesi  

 Raporlama yapan şirketin genel kirlilik değerlendirme derecelendirmesini 

sağlamak için kullanılan ağırlıklandırma sisteminin açıklaması 

 Ticarileştirildiğinde test edilen ürün için amaçlanan etiket beyanına göre test 

sonucunun geçerliliği ve kabul edilebilirliği hakkında bir tartışma [örn. tavsiye 

edilen kullanım alanı (eğlence yatları, gemilerin niş alanları, gemilerin düz 

tabanları, gemilerin su hattı, vb.) koruma süresi/havuzlama aralığı, hedeflenen 

pazarlardaki kirlilik koşulları, vb.]. 

Oluşturulan test verilerinin yorumlanması ve test edilen kaplamanın etkililiği 

hakkında bir sonuç.    
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Ek 22. Deniz sularında panel testi için genel bir kirlilik 

değerlendirmesinin nasıl yürütülebileceğine ilişkin örnek 

Sahadaki panelleri değerlendirmek için etkili ve basit bir sisteme ihtiyaç vardır.  

Saha koşulları oldukça değişken olduğundan ve statik sal testleri yalnızca 

ürünlerin gerçek yaşam performansının bir göstergesini sağlayabildiğinden, 

kirlilik kapsamının çok ayrıntılı değerlendirmeleri testin kalitesini artırmaz.  

Bireysel şirketler, ana kirlilik kategorilerinin kapsamını, test panellerinin 

etkililiğinin genel bir tanımına dönüştürmek için farklı yöntemlere sahiptir.  

Ancak, örneğin ilkeleri çoğu değerlendirme sistemi için geçerli olmalıdır.  Bir 

etkililik raporunu değerlendirmek için genel değerlendirmenin nasıl 

yürütüldüğünün şeffaflığı önemlidir.  

Radye paneller üzerindeki kirlenme kapsamı, kapsama aralıklarına göre 

değerlendirilecektir.  Her aralık farklı bir 'derecelendirme' ile kaydedilecektir.  

Tablo 50: Kirlilik kapsamının 0'dan 4'e kadar sınıflandırılmasına ilişkin 

örnek 

 

Kirlilik Kapsamı (kirlilik kapsamı için şirkete 

spesifik aralık örnekleri)  

Derecelendirme 

Şirket 1 Şirket 2 

%0-10  %0 0 

%10-30 >%0-25 1 

%30-50 %25-50 2 

%50-80 %50-75 3 

%80-100 %75-100 4 
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Farklı kirlilik türleri bir gemi üzerindeki farklı etkilere (örneğin, bir geminin yakıt 

tüketimi) katkıda bulunabileceğinden, kapsama derecelendirmeleri bunu hesaba 

katmak için çeşitli şekillerde ağırlıklandırılabilir.  Başvuru sahibi, değerlendirme 

ve ağırlıklandırma faktörleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan literatüre 

referanslar sunabilir50.  

Tablo 51: Derecelendirmelerin ağırlıklandırma örneği 

 

 

Kirlilik türü  

Ağırlıklandırma (1-4 arası 

derecelendirmeler)  

İz (1) Hafif (2) Orta (3) Ağır (4) 

Hafif balçık  0 1 3 5 

Yoğun balçık  3 5 10 20 

Makro alg 5 10 30 50 

Hayvanlar 5 10 30 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 örn. IPPIC'dan IMO MEPC/60/4/21, 2010 50 
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Ağırlıklar toplanarak bir puan hesaplanabilir.  Bu örnekte, bu değer 100'den 

çıkarılır.  Sıfır büyüme (hafif balçık izlerinden ayrı olarak), 100 (100-0) kirlilik 

direnci derecelendirmesini verir ve hem alg hem de hayvanların ağır kirliliği 0 

[100-(50+50)] verir.  Derecelendirme, daha sonra genel etkililiğin açıklamalarına 

tahsis edilir. 

Tablo 52: Genel etkililiğin kategorizasyon örneği 

 

Kirlilik direnci derecesi  Etkililik  

Şirkete özgü puan aralıkları, her 

biri ilgili etkililik 

karakterizasyonuna sahiptir  

Mükemmel 

İyi 

Orta 

Zayıf 

 

Kirlenme türlerinin tanımı:  

Balçık: Bakteriler, mikro algler ve protozoa. 

Hafif balçık yüzeyden kolayca çıkarılır.  

Yoğun balçık yüzeyden kolayca çıkarılmaz.  

Alg (ot): Yeşil algler, kırmızı algler ve kahverengi algler.  

Hayvanlar: Kaya midyesi, tüp kurtları, midyeler, hidroidler ve briyozoanlar. 

ÜRÜN RUHSATLANDIRMASI İÇİN NORMLARA VE KRİTERLERE İLİŞKİN ŞİRKET 

KİRLİLİK DEĞERLENDİRMELERİ.  

Bir çürüme önleyici ürün için ruhsat başvurusunda bulunurken, başvuru sahibi, 

panel testlerinin ham verileri ve fotoğrafları/diyagramları ile birlikte ürünün genel 

kirlilik değerlendirmesini sağlamalıdır. 
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Bu rehber doküman, başvuru sahibinin değerlendirme sistemindeki 

sınıflandırmayı değil, yalnızca sal panellerindeki makro kirlilik yüzdesini 

geçme/kalma kriteri olarak dikkate alır. 

Derecelendirme başına kapsama yüzdesi, farklı şirketin değerlendirme sistemleri 

arasında farklılık gösterebileceğinden (bkz. Tablo 1), bazı sistemler 

derecelendirme sistemlerinde %25 kapsamı (geçme/kalma kriteri) 

kaydetmeyebilir (örneğin Tablo 1'de Şirket 1'in sınırı %25 değil %30'dur).  Bu 

nedenle, sadece ürünün derecelendirmeleri ve son kategorisi değil, aynı 

zamanda panel testlerinin ham verileri de sağlanmalıdır.  Panel başına makro 

kirlilik kapsama yüzdesi daha sonra ham verilerden belirlenebilir.  Bu yüzde, 

ürünün yeterince etkili olup olmadığını görmek için kullanılır (yani <%25 makro 

kirlilik). 

Ek 23. PT 22 GÖZDEN GEÇİRME PROGRAMINDAKİ AKTİF MADDELER 

Tablo 53: PT 22 Gözden geçirme programındaki aktif maddeler 

 
Aktif madde  

 
RMS 

 
CAS No 

 

Formaldehit 

 

DE 

 

50-00-0 

 

Bronopol 

 

ES 

 

52-51-7 

 

İyot 

 

SE 

 

7553-56-2 

 

Kuaterner amonyum bileşikleri, 

benzil-C12-18-alkildimetil, klorürler 

 

IT 

 

68391-01-

5 
 

Kuaterner amonyum bileşikleri, 

benzil-C 12-16-alkildimetil, klorürler 
(ADBAC) 

 

IT 

 

68424-85-

1 

 

Kuaterner amonyum bileşikleri, 
benzil-C12-14-alkildimetil, klorürler 

 

IT 

 

85409-22-
9 

 

Kuaterner amonyum bileşikleri, 
C12-14-

alkil[(etilfenil)metil]dimetil, 
klorürler 

 

IT 

 

85409-23-
0 

 

Polivinilpirolidon iyot 

 

SE 

 

25655-41-
8 
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Ek 24. İnsan vücutları üzerine testler için değerlendirme kılavuzu 

Bu kılavuz, biyosidal ürünün değerlendirilmesinde kullanılmak içindir, ancak 

genel mumyalama sürecini hijyen ve kozmetik yönleriyle değerlendirmek için 

değildir. 

Rapor numarası: 

Mumyalama uzmanının adı ve imzası: Şirket: 

Şirketin adresi: 

 

1. Genel bilgiler 

Operasyon tarihi: 

Yer: 

Yer türü: 

• Cenaze salonu 

• Morg 

• Morgsuz kuruluş (yılda 200'den az ölüm) 

• Ev veya diğer (lütfen belirtiniz): 

:Tanım 

Cinsiyet: □ Erkek □ Dişi  

Yaş: 

Tahmini ağırlık (kg): 

Tahmini şişmanlık: □ kaşektik □ ince □ orta □ kalın Adipozite: □ düşük □ orta □ 

yüksek 

Ölüm tarihi (biliniyorsa): 

İşlem tarihi ve saati: 

Bedenin soğutulması: □ evet □ hayır. "Evet" ise, ne kadar süreyle: Sıcaklık: 

Ölüm nedenleri (biliniyorsa): Terapötik işlem (biliniyorsa): 
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2. Bedenin ameliyat öncesi muayenesi 

Bedenin sağlamlığı: □ evet □ hayır, description: İşlemden önce otopsi: □ evet □ 

hayır Harici protezlerin varlığı: □ evet □ hayır 

Ölümden önce cerrahi müdahale (eğer görünürse veya biliniyorsa): □ evet □ 

hayır Evet ise, müdahale türü: 

Diğer görünür anormallik(ler): 

Dekompozisyon: □ yok □ başlangıç □ problemli Sertlik: □ yok □ minimum □ orta 

□ problemli Dehidrasyon: □ yok □ normal □ yüksek 

Canlılık: □ yok □ minimum □ orta □ problemli, konum: 

Dokuların renklenmesi (sararma): □ hayır □ hafif □ orta □ yoğun, tanım: Dermal 

lezyonlar (yaralar, kabarcıklar, hasar vb.): □ yes □ no, description: 

Karın distansiyonu: □ hayır, □ hafif □ orta □ yoğun, □ sıvı □ gaz 

Morarma: □ evet □ hayır, □ karın □ toraks □ bacak, □ kol, □ yüz, derece ve yeri 

belirtiniz: 

Yorumlar: 

3. Biyosidal ürünün enjeksiyonu için kullanılan teknikler 

İşlem başlangıç zamanı: 

İşlem sonu zamanı: 

Enjeksiyon bölgesi(bölgeleri): 

Karotis(ler): □ sağ □ sol. Femoral(lar): □ sağ □ sol Aksiller(ler): □ sağ □ sol 

Diğer(leri), açıklama: 

Bulma kolaylığı: □ kolay □ normal □ derin Durum: □ iyi  □ ateromatöz / □ 

sertleşmiş 

Enjeksiyon: □ manuel □ elektrikli pompa ile □ gravite Difüzyonu ile: □ iyi □ orta □ 

kötü 

İşlemden önce delinme: □ evet □ hayır. "Evet" ise, tür:  

Kullanılan biyosidal ürün: 

Enjeksiyon öncesi: □ evet □ hayır  

Enjeksiyon: 

ürün: Hipodermik: 
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                                                                    Bölge: 

ürün: Topikal:  

                                                                     Bölge: 

Biyosidal ürünün adı: aktif madde(ler): Talep edilen etkililik süresi: Litre sayısı: 

Arter sıvısı: Sıvının ismi: 

Dilüsyon yüzdesi: Enjekte edilen litre sayısı: 

Enjeksiyon başlangıç zamanı: 

Enjeksiyonun bitiş zamanı: 

Kavite işlemi: 

Sıvının adı: 

Dilüsyon yüzdesi: Enjekte edilen litre sayısı: 

Enjeksiyon başlangıç zamanı: 

Enjeksiyonun bitiş zamanı: 

Düzeltici enjeksiyon: 

□ evet □ hayır  

Drenaj yöntemi: 

□ Kardiyak, □ Venöz 

Seçilen damar(lar): □ juguler, □ femoral, □ dolaşım sistemiyle boşaltılan aksiller 

hacim (litre): 

Toplam boşaltılan hacim (litre): 

Drenaj türü: □ drenaj tüpü(tüpleri) □ forseps □ aralıklı / □ sürekli 

Drenaj kalitesi: □ önemli ölçüde pıhtılaşma □ orta □ hafif □ pıhtılaşma yok  

Genel delinme: 

Miktar: 
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4. Biyosidal ürünün enjeksiyonuna ilişkin gözlemler 

İşlem sırasındaki gözlemler: 

Koku: □ normal □ orta □ kötü 

Renklenme: □ iyi □ orta □ kötü 

Cildin esnekliği: □ iyi  □ orta □ kötü 

İşlemi takiben gözlemler: 

Koku: □ iyi □ orta □ kötü 

Renklenme: □ iyi □ orta □ kötü 

Cildin esnekliği: □ iyi □ orta □ kötü İşlemden 

48 saat sonra zorunlu gözlem: 

Koku: □ iyi □ orta □ kötü 

Renklenme: □ iyi □ orta □ kötü 

Cildin esnekliği: □ iyi □ orta □ kötü 

İsteğe bağlı gözlem (üreticinin iddiaları ile ilgili 

zamanlarda): İşlemden sonraki süre: 

Koku: □ iyi □ orta □ kötü 

Renklenme: □ iyi □ orta □ kötü 

Cildin esnekliği: □ iyi □ orta □ kötü 

Koruma sürecinde kullanılan diğer ürünler: 

Kullanım nedenleri: 

Açıklama: 

Kozmetik amaçlı ürünler: 

□ evet, □ hayır. Evet ise: □ normal, □ makyaj, □ önemli, □ restoratif 

Diğer restorasyon:   
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Nemlendiriciler ve kullanılan diğer ürünler (dağlayıcı maddeler, 

dezenfektanlar, cilt tonu düzelticiler vb.): 

Sıvının ismi:  ______   , % seyrelti: _______ , enjekte edilen litre: _____ 

Sıvının ismi:  ______   , % seyrelti: _______ , enjekte edilen litre: _____ 

Açıklamalar: 

5. Yorumlar 
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