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Материјал који се узоркује 
Свака серија која се испитује мора се засебно узорковати. Велике серије се морају 

подијелити на подсерије од којих ће се свака посебно узорковати. 
Током узорковања и припреме узорака, морају се предузети мјере предостожности како 

би се избјегле било какве промјене кој би могле: 
- утицати на садржај микотоксина, негативно утицати на аналитичко одређивање или 

учинити групне узорке нерепрезентативним; 

- утицати на сигурност серије хране које се узоркује. 

 
Појединачни узорци 

 У оној мјери у којој је то могуће, појединачни узорци се узимају на различитим мјестима 
расрпострањеним кроз серију или подсерију. Одступање од такве процедуре мора бити 
евидентирано. 
 

Припрема групног узорка  
Групни узорак добија се спајањем свих појединачних узорака. 

 
Узорак 

 Узорци се морају узимати из хомогенизованог узорка. 
 

Паковање и пријенос узорака 
Сваки узорак мора се ствавити у чисти контејнер од инертног материјала који нуди 

адекватну заштиту од контаминације, и од оштећења при превозу. Потребно је преузети све 
мјере предострожности како би се избјегла промјена састава узорка до које би могло доћи током 
превоза и складиштења. 
 

Различите врсте серија 
Може се стављати на тржиште храна која је у амбалажи или у појединачним паковањима, 

као што су кесе и друга малопродајна паковања.  
Следећа формула може се употријебити као смјерница за узорковање серија за случајеве 

када се њихова трговина врши у појединачним паковањима као што су кесе и друга 
малопродајна паковања. 
 
 

Фреквенција узорковања (СФ) = маса серије * маса појединачног узорка/маса групног 
узорка*маса појединачног узорка 

 
 

- маса у kg 
- фреквенција узорковања (СФ): свака н-та кеса или врећа из које се мора узети појединачни узорак 

(децимални бројеви заокружују се на најмањи децимални број). 

 
Узорак за анализу након узимања и паковања мора бити адекватно затворен и заштићен. 
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Транспорт узорака у лабораторију 
Транспорт узорака се врши у расхладним уређајима тј. преносним фрижидерима гдје 

температура не смије бити већа од +40С. 
У случају да се узорак не може одмах доставити у лабораторију потребно је начном 

чувања осигурати стабилост и цјеловитост узорка тако да млијеко дубоко замрзавају након 
узорковања (на температури од -150С до -200С). 

Минимална број појединачних узорака које је потребно узети из серије наведен је у 
Табели 1. Број појединачних узорака зависи од уобичајеног облика у којем се производ ставља 
на тржиште. Када се ради о пошиљци течних производа, серија се мора потпуно измијешати у 
оној мјери у којој је то могуће и у оној мјери у којој то неће утицати на квалитет производа, било 
ручним или механичким путем, непосредно прије узорковања. У том случају, подразумијева се 
хомогена дистрибуција афлатоксина М1 у датој серији. Дакле, довољно је узети три појединачна 
узорка из серије да би се добио групни узорак. 

Појединачни узорци који могу бити у облику боце или паковања морају бити сличне 
масе. 

Маса поједниачног узорка мора бити најмање 100 грама, што ће као резултат дати групни 
узорак од најмање око 1 kg или 1 литра. 
 
Табела 1. Минимални број појединачних узорака које је потребно узети из серије 

Облик паковања 
Запремина или маса 

серије (у литрима 
или kg ) 

Минимални број 
појединачних узорака 
које је потребно узети 

Минимална запремина 
или маса групног узорка 

(у литрима или kg) 

У ринфузи - 3-5 1 

Боце/паковања <50 3 1 

Боце/паковања 50 до 500 5 1 

Боце/паковања >500 10 1 

 
 

Узорковање у фази малопродаје 
Узорковање хране у фази малопродаје мора се обавити на претходно описан начин. Ако 

то није могуће, може се примијенити алтернативна метода узорковања у фази малопродаје под 
условом да она осигурава да је групни узорак репрезентативан за узорковану серију и да је у 
потпуности описана и документована. Ако је дио који се узоркује тако мали да је немогуће 
добити групни узорак од 1 kg, маса групног узорка може бити мања од 1 kg (за млијеко 250 ml, 
млијеко у праху 100 грама). 


