
 

 

  

   שמרים ועובשים- Petrifilm ™M3™  קרקע מזון
 

תוספים ,  הפלטה מכילה חומרי הזנה.בשיםלקביעת נוכחות של שמרים ועופלטת קרקע מזון מוכנה לשימוש    :מידע כללי

המוצר מתאים . ל ואינדיקטור המאפשר ספירה של שמרים ועובשים'מגיב הגורם ליצירת ג, ואנטיביוטיקה
  .ISO 9002מיוצרים באתר המאושר לפי תקני  ™Petrifilm-פלטות ה. ן והשתייהבמיוחד לתעשיית המזו

זמן מה לפני .  8oC- סגורות באריזה יש לאחסן בקירור או הקפאה בטמפרטורה נמוכה מ™Petrifilmפלטות  : תנאי אחסון

ן שימוש פלטות שלא נעשה בה. השימוש יש להוציא את האריזה ולפתוח רק לאחר שהגיעה לטמפרטורת החדר
 ןאריזה פתוחה אי. י נייר דבק"י קיפול הקצה וסגירה ע"יש לסגור את האריזה ע. יש להכניס חזרה לאריזה

  . יש לאחסנה במקום קריר ויבש במשך לא יותר מחודש ימים. לשמור בקירור בכדי למנוע חשיפה ללחות
 או במידה 25oCבדה הינה מעל במידה וטמפרטורת המע, בהקפאה  פתוחות™Petrifilmמומלץ לאחסן אריזות   

    . 50%והלחות היחסית הינה מעל 

יש , לשימוש בפלטות קפואות. יש להכניס את הפלטות לתוך אריזה אטומה, לאחסון אריזות פתוחות בהקפאה  
להוציא את הפלטות הנדרשות לשימוש ולהשאירן עד הגעתן לטמפרטורת , להוציא את האריזה מן ההקפאה

 אין להשתמש במקרר בעל מחזורי .באריזה אטומה, ות יש להחזיר מיד להקפאהאת שאר הפלט. החדר
מכיוון שהדבר עלול לגרום למוצר להיחשף ללחות גבוהה ולפגום , הפשרה אוטומטית לאחסון פלטות פתוחות

  .  באיכותו

   . אין להשתמש בפלטות שפג תוקפן  

 

 

 

   :שימושהוראות 

  - הכנת הדוגמא

 ,Butterfield's phosphate Buffer, 0.1% peptone water: המתוך הרשימ, י מתאיםיש להשתמש בממס סטריל .1
peptone salt diluent, saline solution (0.85-0.90%), bisulphate-free letheen broth or distilled water.   

או , bisulphateוכן , )מלח או אסטר של חומצה ציטרית (citrateאין להשתמש בממסים המכילים  .2
thiosulfate .יש , בופר פוספט הינו חלק מתהליך הכנת הסטנדרטכאשר .  בממסים עלול לגרום לעיכוב בצמיחהשימוש

   . 40-45oC-ולחמם ל, להחליפו באחד הבופרים המצוינים לעיל

 . עד לקבלת תערובת הומוגנית אחידה, יש לערבב באופן ידני או בבלנדר את התמיסה .3

  :טעינת הפלטה

  .  על גבי משטח עבודה ישר™Petrifilm- פלטת ה אתנחה .4

החזר את החלק . ל מתמיסת הדוגמא במרכז החלק התחתון" מ1 )בעזרת פיפטה(הרם את החלק העליון והתז  .5
  .  העליון על גבי הדוגמא

לחץ בעדינות על גבי המפזר בכדי למרוח את הדוגמא באופן שווה על גבי . הצב את מפזר הפלסטיק במרכז הפלטה .6
אין להזיז את . ל באזור זה' יש לעשות זאת עוד לפני שנוצר ג– שים לב .בעיקר באזור המיועד לצמיחה -פלטה ה

     .  רק ללחוץ אותו, המפזר לאורך ורוחב הפלטה

 . ל'עד ליצירת הג, לדקה אחת לפחות, יש להסיר את מפזר הפלסטיק ולהניח את הפלטה ללא הפרעה .7

  :הדגרה

את זמן .  פלטות זו על גבי זו20 -אין להניח יותר מ. באינקובאטור כאשר הדוגמא בכיוון מעלההצב את הפלטות  .8
®AOAC-י ארגון ה"עפ: לדוגמא. ההדגרה והטמפרטורה יש לקבוע לפי שיטות ידועות על פיהן עובדת המעבדה

 
 .  ים ימ5למשך , 20-25oC לשמרים ועובשים בטמפרטורה של ™Petrifilm-פלטות היש להדגיר את 



 

 

  

  :פירוש התוצאות

 .  בעזרת כל מכשיר סטנדרטי לספירת קולונות™Petrifilm-ניתן לספור את פלטות ה .9

 :  של שמרים לאלו של עובשיםמושבותבעזרת התכונות הבאות ניתן להבדיל בין  .10

  עובשים  שמרים 

  מושבות גדולות   מושבות קטנות

  לא ברוריםמושבות בעלות גבולות   מושבות בעלות גבולות מוגדרים

  צבע משתנה   ירוק- צהבהב עד כחול-ורוד: צבע

  מושבות נראות שטוחות  )  מימדים3(מושבות נראות בולטות 

  מושבות בעלות צבע כהה במרכז  מושבות בעלות צבע אחיד

  

  

 

  

 

להפריע לקריאת עובשים המתרבים מהר מאוד עלולים .  של ההדגרה5-יש לבדוק את התוצאות ביום ה .11
 יש לבדוק את הפלטה גם ,עקב כך. שחור או צהוב, מיחה בכחולצצביעה של כל אזור הוכן לגרום ל התוצאות
יש להתייחס לספירה שנעשתה אם אכן ישנה צמיחה מוגברת שאינה מאפשרת ספירה .  ולבצע ספירה3-ביום ה
  . 3-ביום ה

כשוליים צבועים ו להיראות כמות גדולה של מושבות שמרים עלולה לגרום לכל אזור הצמיחה להיצבע בכחול א .12
ל 'יש להרים את החלק העליון של הפלטה ולבחון את הג, אם נראה כי אין כל צמיחה על גבי הפלטה. כחול

ל ישנן מושבות בצבע לבן יש להתייחס לספירה 'אם ישנן מספר מושבות ועל גבי הג. שנצמד לחלק העליון
 . TNTC – Too Numerous To Count –כגבוהה מדי מכדי לקבוע 

יש . 150-ניתן להעריך את מספר המושבות כאשר מספרן גדול מ. ר" סמ30אזור הצמיחה הינו מעגלי ושטחו  .13
ר המושבות ספיש להכפיל את מ. ולקבוע מספר מושבות ממוצע לריבוע, או יותר, לבחור ריבוע מייצג אחד

 .  לקביעת מספר מושבות מוערך לפלטה,30 -הממוצע לריבוע ב

 .  יותר ניתן לבצע על אותה דוגמא לאחר שעברה מיהול נוסףספירה מדויקת .14
  

פרמצבטיקה , הפלטות לא נועדו לשימוש בתעשיות מים. ת המזון והשתייה לתעשיוו יועד™Petrifilm-ה    פלטות :אמצעי זהירות

  . וקוסמטיקה

 כל סוגי השמרים ולא עבור, תהליכי הייצור והבדיקות,  לא נבדקו עבור כל מוצרי המזון™Petrifilm-ה    פלטות
עבור סוגי המזונות ,  והגדרותיוAOAC® INTERNATIONAL-י ארגון ה"הפלטות נבדקו ואושרו ע. והעבשים
  . בשר מוצרי חלב ומזון מעובד, ירקות למיניהם: הבאים

יטת ש: כגון, זאת כתוצאה מגורמים חיצוניים. כל פלטה תניב ספירה ותוצאות מעט שונות מפלטה אחרת    :אחריות המשתמש

המשפיעים על אופן צמיחתם של השמרים , תהליכי ופרוטוקול הבדיקה זמן ואופן הכנת הדגימה ועוד, הדגימה
עבור תהליכי ייצור , מספר הבדיקות ותדירותן, באחריות המשתמש לקבוע שיטה לתהליך בדיקה. והעבשים

  . שונים ונקודות התורפה שלהם


