Mikrobiální jakost vzorků technického konopí

Datum: 29.10.2019
Testované vzorky technického konopí:
•

Futura 75 SK 2019

Metoda:
Mikroorganismy byly kultivovány na dvou rozdílných médiích. Pro kultivaci bakterií byla
použita agarová půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu. Pro kultivaci plísní a kvasinek byl použit
Sabouraudův glukosový agar s antibiotikem. Bakterie byly kultivovány při 35 °C po dobu
24 hodin. Houby byly ponechány růst při laboratorní teplotě a kultivace hub byla ukončena
po 5 dnech.
Následovně byl stanoven počet kolonii enumerací a následným přepočtem byla získána
hodnota pro počet jednotek vytvářející kolonie (CFU/g) pro celkový počet aerobních
mikroorganismů (TAMC), rostoucích na agarové půdě s hydrolyzáty sóji a kaseinu, a hodnota
pro celkový počet plísní a kvasinek (TYMC), rostoucí na Sabouraudově glukosovém agaru
s antibiotikem. Hodnota CFU/g se počítala podle vzorce:
CFU/g = [(původní objem v ml / inokulovaný objem v ml) . počet kolonii] / původní
hmotnost v g
Z aritmetického průměru počtů kolonií na živnou půdu (3 replikáty) bylo vypočítáno
množství jednotek vytvářejících kolonie na gram.

Výsledky:
Tab. 1 Mikrobiologická jakost jednotlivých odrůd konopí.
TAMC* (CFU‡/g )

TYMC† (CFU/g)

5,010 × 105

nestanoveno

Futura 75 SK 2019
*TAMC - Celkový počet aerobních mikroorganismů
†TYMC - Celkový počet kvasinek/ plísní
‡CFU - Počet jednotek vytvářející kolonie

Na vzorku nezpracovaného konopného materiálu nebyl pozorován viditelný růst plísní. U
vzorku Futura 75 SK 2019 nebylo možné stanovit hodnotu TYMC kvůli nadměrnému růstu
hub, a to i na plotnách s nejnižším množstvím naneseného materiálu. U stejného vzorku byla
hodnota TAMC stanovena pouze ze 2 replikátů, kde bylo možné počet kolonií odečíst.

Obr. 1 Kultivace bakterií (vlevo) a hub (vpravo) při třech ředění vzorku Futura 75 SK 2019.
Uvedeny jsou přibližné hodnoty množství vzorku nanesených na plotnu. Průměr Petriho
misky 8,5 cm.
Česká technická norma 56 9690
V této normě jsou kritéria pro původce kažení. Pokud by jako aerobní mezofilní
mikroorganismy byly brány pouze bakterie rostoucí na agarové půdě s hydrolyzáty sóji a
kaseinu (TAMC), nebyl by limit 108 CFU/g pro potraviny určené k přímé spotřebě
překročen.
Limitní hodnota pro kvasinky (107 CFU/g) byla splněna pro stejný typ a růst plísní by
musel byt viditelný pouhým okem, aby kritérium nebylo splněno. Na vzorku konopného
materiálu nebyl pozorován viditelný růst plísní.
U vzorku nebylo možné stanovit hodnotu TYMC ani počet kvasinek kvůli nadměrnému růstu
hub, a to i na plotnách s nejnižším množstvím naneseného materiálu. U stejné odrůdy byla
hodnota TAMC stanovena pouze z jedné plotny, kde bylo možné počet kolonií odečíst.

