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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16939:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 327 Krmiva – Metody
odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

UPOZORNĚNÍ Použití tohoto protokolu zahrnuje nebezpečné materiály, operace a vybavení.
Tento protokol adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jeho
používáním. Je odpovědností uživatele tohoto protokolu stanovit vhodné postupy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví a určit použitelnost regulačních omezení před jeho použitím.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato metoda umožňuje detekci a identifikaci spiramycinu, tylosinu a virginiamycinu v krmivech
(v krmných surovinách převážně rostlinného původu a krmných směsích) s výjimkou minerálních
krmiv a premixů. Mez detekce pro spiramycin je asi 2 mg/kg, pro tylosin 1 mg/kg a pro virginiamycin
1 mg/kg. V některých mléčných náhražkách může být pro virginiamycin o něco vyšší než 1 mg/kg.

Uvedené meze detekce jsou pravděpodobně lehce nadhodnocené, ale byly plně validovány během
společné studie (viz příloha B). Každodenně se v laboratořích analyzují slepé vzorky obohacené
1 mg/kg spiramycinu a virginiamycinu a 0,5 mg/kg tylosinu pro kontrolu nižších mezí detekce (viz
9.2 a 9.3). Tyto nižší meze detekce jsou dosažitelné, ale měly by být nejprve stanoveny interní
validací.

Při detekci těchto 3 specifických makrolidových antibiotik mohou některá další antibiotika
způsobovat interference. Tyto známé interference jsou specifikovány v příloze A této metody.

Tato metoda by měla být použita jako kvalitativní screeningová a/nebo post-screeningová metoda
(například po mikrobiologické deskové zkoušce). Následné sledování přítomnosti antibiotik může být
provedeno jinými analytickými technikami (technikami LC a/nebo LC-MS) ([4], [10]). Pro účely
potvrzení je vyžadována metoda LCMS.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


