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Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15754:2008. Překlad byl zajištěn
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Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2008-05-17 pro dočasné používání.
Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni
o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.
Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN,
a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy
v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení
této CEN/TS na EN.
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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15754:2008) vypracovala technická komise CEN/TC 327 Krmiva – Metody
odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] 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 a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Úvod
Tato technická specifikace popisuje použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie na anexech
s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) pro stanovení různých jednotlivých sacharidů, monoa disacharidů v suchých krmivech.
HPAEC-PAD je moderní technika kapalinové chromatografie s vysokou selektivitou a citlivostí
především pro sacharidy. Vzhledem k vysoké selektivitě a citlivosti HPAEC-PAD pro sacharidy, se
vyžaduje pouze minimální čištění vzorku pro většinu použití u sacharidů v matricích potravin a krmiv.
Tato technická specifikace je určena pro zavedení nové metody pro stanovení obsahu jednotlivých
sacharidů přítomných v krmivech. Dokument by měl být použit pro získání zkušeností s touto novou
výkonnou technikou a s popsanou metodou pro kvantifikaci jednotlivých sacharidů v krmivech.
V současné době se vybavení HPAEC-PAD používá především ve výzkumu a není rozšířeno
v laboratořích pro kontrolu krmiv. Proto v současné době ještě není metoda vhodná pro použití při
úřední kontrole obsahu sacharidů v krmivech. Očekává se však, že během několika let bude mít více
a více laboratoří tento nástroj k dispozici.
1 Předmět normy
Tato technická specifikace popisuje kvantitativní stanovení konkrétních sacharidů (glukózy, fruktózy,
galaktózy, sacharózy, maltózy a laktózy) v suchých krmivech, v g/kg, pomocí propracované metody
vysokoúčinné chromatografie na anexech v kombinaci s pulzní amperometrickou detekcí (HPAECPAD).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

