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Warsztaty mikrobiologiczne ICUMSA

odbywały się co roku:

 czerwiec 2013 („szóste”)

w Arlov Rafinerii, w Szwecji

marzec 2014 („ siódme”)

w COSUN Food Technology Centre

w Roosendaal, Holandia

Uczestnicy spotkań:

mikrobiolodzy pracujących dla przemysłu 

cukrowniczego w Europie
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Lista uczestników:
Wim Antheunis - Südzucker, Cukrownia Tienen, Belgia 

Miriam van den Bliek - COSUN (Food Technology Centre), 

Holandia

Mark Goddard - British Sugar, Cukrownia Wissington 

Anglia

Claudia Graue - Nordzucker Group (fuel21), Niemcy

Maritta Jacobs - Pfeifer & Langen, Niemcy

Michael Klingeberg - ZAFES Südzucker, Niemcy

Christer Bergwall - Nordzucker Group (Nordic Sugar)

Markus Oman - Südzucker Group, Zuckerforschung

Tulln/AgranaGość: 

Veronique Breyne - Coca Cola Services,

Europejskie Centrum Jakości w Brukseli
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Tematy wiodące:

 doświadczenia z badań biegłości LGC: system badań biegłości analiz 

cukrowniczych SUPS - Sugar Proficiency Testing Scheme

 dyskusja nad metodą GS2/3-50 (2013):

„Oznaczanie termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i termofilnych 

bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB)

w produktach cukrowniczych” – tymczasowa

 prezentacja nowych metod:

GS2/3-51 (2014) „Oznaczanie osmotolerancyjnych drożdży

i kserotolernacyjnych pleśni w produktach cukrowniczych metodą 

płytkową lub filtracji membranowej”

GS 2/3-52 (2014):

„Oznaczanie Escherichia coli i bakterii z grupy coli w cukrze

i produktach cukrowniczych metodą filtracji membranowej” –

tymczasowa
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przedstawiano zapytania dotyczące oznaczania

bakterii Sporolactobacillus oraz pleśni ciepłoopornych  -
wszyscy uczestnicy spotkań zgodnie stwierdzili, że

nie ma potrzeby tworzenia specjalnych metod ICUMSA dla tych analiz, 

istniejące międzynarodowe metody oznaczania mogą z powodzeniem 

być stosowane w analityce cukrowniczej

Review
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TAB i GP-TAB

szczepy TAB (GP-TAB) Alicyclobacillus mają wciąż istotne 

znaczenie  (mogą być przyczyną obcego posmaku i zapachu 

szczególnie w nieutrwalanych wysoko kwaśnych napojach);

nie są one szkodliwe dla zdrowia.
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Metoda GS2/3-50 (2013)
została zaprezentowana po raz pierwszy w Cambridge w 2012;

została poddana przeglądowi i sprawdzana w laboratoriach 

mikrobiologicznych różnych producentów cukru. W kwietniu 2014 

została napisana i wysłana do wszystkich członków S6;

została uzupełniona w załącznik z podłożami i sączkami poddanymi 

walidacji (aneks załączono po wskazówce Veronique Breyne z Coca 

Cola Services: sączki filtracyjne Sartorius mogą dawać fałszywie 

negatywne wyniki ze względu na nieznane substancje w materiale 

filtracyjnym prawdopodobnie hamujące wzrost TAB);

do walidacji metody zebrano wyniki z trzech rund SUPS Micro; 

odzyskiwanie TAB i wykrywanie Gwajakolu były zadowalające;

została uzupełniona o BAT-bulion, który służy jako ciekłe medium 

dla hodowli szczepów reprezentatywnych;
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Metoda GS2/3-50 (2013) c.d.
podczas sesji Icumsa w Cambridge 2012 dr M. Bruhns

zaproponował sprawdzenie możliwości stosowania tej metody do 

plantacyjnego białego cukru (PWS) - dr Klingeberg stwierdził, że  

może być problem z przefiltrowaniem przez membranę o średnicy 

porów 0,45 m;

powinna otrzymać status „metody oficjalnej”.
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Oznaczanie osmotolerancyjnych drożdży

i kserotolernacyjnych pleśni

 charakteryzują się możliwością przeżycia i wzrostu w produktach

o niskiej aktywności wody (aw);

 osmotolerancyjne drożdże mogą powodować psucie płynnego cukru 

lub produktów zawierających cukier o niskiej aktywności wody

(aw <0,9), jak marcepan i koncentraty owocowe przez wzrost

i produkcję gazu;

 brakowało odpowiedniej metody ICUMSA  do oznaczania tych 

drobnoustrojów.
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Metoda ICUMSA GS2/3-51 (2014)
 została spisana przez Christer Bergwall, Nordzucker Group (Nordic

Sugar), który zajmuje się  tymi mikroorganizmami od 2002 roku;

 projekt został  przedstawiony w Roosendahl w marcu 2014; podłoże 
agarowe do izolowania tych mikroorganizmów powinno zawierać: 
glicerynę, sacharozę i glukozę dodane w celu obniżenia aktywności 
wody aW do ok. 0,93 oraz antybiotyki w celu hamowania wzrostu 
bakterii;

 do rozpuszczania prób cukru i płukania lejków powinien być 
stosowany 20% roztwór sacharozy (w/w) ze względu na podatności 
zamierania osmotolerancynych mikroorganizmów z powodu szoku 
osmotycznego  w przypadku używania sterylnej wody jako 
rozcieńczalnika podczas wykonywania analiz;

 będzie sprawdzana w różnych laboratoriach pod kątem 
przydatności;

 będzie przedmiotem dyskusji podczas następnego posiedzenia 
mikrobiologów, następnie opisana i wysłana do wszystkich członków 
S6.
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Oznaczanie E. coli i bakterii z grupy coli

Szkoła Letnia STC — Łódź 2015

znajdują się w środowisku wodnym, w glebie i roślinności;

są powszechnie obecne w odchodach zwierząt 

stałocieplnych;

ich obecność wskazuje, na występowanie organizmów 

chorobotwórczych pochodzenia kałowego;

Escherichia coli  obficie występuje w kale ludzi i zwierząt, 

więc jej wykrycie w próbkach może być oznaką 

zanieczyszczenia odchodami;

stąd wykrywanie E.coli i bakterii coli jest wskaźnikiem 

stanu higienicznego linii produkcyjnej.
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Metoda ICUMSA GS 2/3-52 (2014)

oznaczanie E. coli i coli wykonywano przez kilka lat bez 

odpowiedniej metody ICUMSA;

projekt nowej metody został napisany przez Michaela 

Klingeberg (Südzucker) i zaprezentowany w marcu 

2014r. w Roosendahl;

po dyskusji został przepisany i wysłany do wszystkich 

członków S6 w kwietniu 2014 r.;

powinna zostać poddana przeglądowi i sprawdzona

w laboratoriach mikrobiologicznych;

zdobyte praktyczne doświadczenia będą omawiane na 

następnym posiedzeniu.
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VIII spotkanie europejskich mikrobiologów 

pracujących dla przemysłu cukrowniczego

marzec 2015

Centrum Badań i Innowacji Agrana (ARCI),

Tulln w Austrii

zaproszeni przez Markusa Omann
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Christer Bergwall Nordzucker Group (Nordic Sugar) 

Miriam van den Bliek Cosun (Food Technology Centre)

Mark Goddard British Sugar 

Maritta Jacobs Pfeifer & Langen

Michael Klingeberg Südzucker

Markus Oman Südzucker Group, ARIC, Tulln/Agrana 

Uczestnicy spotkania:



Tematy spotkania:

podsumowanie dyskusji z 29 sesji ICUMSA w Brazylii;

członkowie SPRI (Sugar Processing Research Institute, Inc.)

i ICUMSA omawiali tematy:

 wykrywanie TAB i możliwe trendy TAB w cukrze

 znaczenie analiz TAB na podstawie zapytań od producentów 

cukru: zgłaszali różne wyniki dla TAB i GP-TAB

w zależności od różnorodności analiz laboratoryjnych;

 dyskutowano uwagi do metody GS2/3-50 (2013):

„Oznaczanie termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB)

i termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol

(GP-TAB) w produktach cukrowniczych” – tymczasowa

Metoda zostanie przedstawiony do końcowej/ostatecznej akceptacji 

w czasie sesji Icumsa 2016 w Polsce

członkowie  SPRI chcą założyć bazę dla TAB izolowanego z  cukru;
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TAB i GP-TAB
Po raz kolejny ożywiona dyskusja;

Michael Klingeberg przedstawił wyniki z ostatniej kampanii. 

Analizowano ponad 500 próbek świeżowyprodukowanego cukru.

W niektórych zakładach był niski stopień  zakażenia, w innych wyniki 

zawsze były negatywne;

przy analizie próbek powietrza, BAT agar  powinien zawierać 

cycloheximide w celu zahamowania wzrostu pleśni. Wyniki te zostały 

potwierdzone przez innych uczestników; 

jak stwierdzono już w zeszłym roku, że analizyTAB i GP-TAB

w cukrze można czasem znaleźć w bardzo małych ilościach i przy 

niskiej częstotliwości;

Markus Omann relacjonował  skuteczności promieniowania UV: 

obecność TAB w soku rzadkim może być zmniejszona po montażu 

lampy UV do strumienia płynu;

na podstawie tych faktów Mark Goddard ustanowi oświadczenie 

techniczne o TAB, zwłaszcza GP-TAB w cukrze krystalicznym.



Tematy spotkania, c.d.:

dyskutowano uwagi do GS 2/3-52 (2014):

„Oznaczanie Escherichia coli i bakterii z grupy coli w cukrze

i produktach cukrowniczych metodą filtracji membranowej” –

tymczasowa

Metoda zostanie poprawiona przez Michaela Klingeberg

i przedstawiona do odbioru końcowego w czasie sesji ICUMSA 

2016 w Polsce;

w zakresie oznaczania osmotolerancyjnych drożdży

i kserotolernacyjnych pleśni dyskutowano nad zastosowaniem 

podłoża DG18 z dodatkiem sacharozy (200g/1litr).
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Następne planowane spotkania:

... marzec 2016

…czerwiec 2016 podczas międzynarodowej sesji ICUMSA w Polsce


