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Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TS 11133-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza
potravin – Horizontální metody“, jejíž sekretariát je v působnosti DIN, ve spolupráci s technickou
komisí ISO/TC 34 „Zemědělské potravinářské výrobky“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Organizace ISO [a/nebo CENELEC] nesmí být hodnocena jako odpovědná za ztotožnění se
s žádným z takových patentových práv.



Tento dokument nahrazuje ENV ISO 11133-1:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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.

Dokument ISO 11133 se společným názvem Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro
přípravu a výrobu kultivačních půd se skládá ze dvou částí:

– Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování kvality při přípravě kultivačních půd v laboratoři

– Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi

Úvod

Kultivační půdy se používají ve všech tradičních kultivačních technikách a rovněž v četných
alternativních technikách. Řada dílčích zkoušek a postupů v mikrobiologické laboratoři závisí na tom,
zda kultivační půdy mají shodné neměnné vlastnosti a poskytují reprodukovatelné výsledky.
Komerčně jsou dostupné mnohé receptury dehydratovaných živných půd a řada dalších živných půd
určených pro specifické růstové požadavky je popsána v literatuře. Laboratoře provádějící
mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv jsou zaměřeny na velmi rozsáhlé spektrum
mikroorganismů při jejich uchovávání, resuscitaci, kultivaci, průkazu a/nebo stanovení počtu.
Požadavky na kultivační půdy jsou specifické jak s ohledem na vzorek určený ke zkoušení, tak
s ohledem na mikroorganismus určený k průkazu. Kultivační půdy vyhovující stanoveným nebo
minimálním kritériím výkonnosti jsou proto předpokladem pro jakoukoli spolehlivou mikrobiologickou
práci. Má se provádět dostatek zkoušek kultivační půdy, aby se prokázala: i) akceptovatelnost každé
její šarže; ii) její vhodnost k určitému účelu; iii) její schopnost poskytovat shodné výsledky.

Tato tři kritéria jsou základní součástí postupů interního řízení kvality a s odpovídající dokumentací
umožní účinný dohled nad kultivačními půdami a přispívají k získávání jak správných, tak přesných
údajů.

1 Předmět normy

Tato část ISO/TS 11133 uvádí obecnou terminologii vztahující se k zabezpečování kvality a stanoví
minimální požadavky na přípravu kultivačních půd, které mají být použity pro mikrobiologické
zkoušení produktů určených k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat.

Tento dokument je použitelný rovněž pro kultivační půdy, které mají být použity pro mikrobiologické
zkoušení všech druhů vody.

Tyto požadavky platí pro čtyři kategorie kultivačních půd používaných v laboratořích, které je
připravují a/nebo používají pro mikrobiologické zkoušení:

– komerčně vyráběné kultivační půdy určené k přímému použití;

– kultivační půdy, které mají být rozehřáty, doplněny o další složky a rozplněny;

– kultivační půdy připravené z komerčně dodávaných dehydratovaných půd;



– kultivační půdy připravené z jednotlivých složek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


