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Wstęp 

 Miód jako naturalny produkt spożywczy, słodki, wysokokaloryczny, konserwujący 

i leczniczy, znajduje zastosowanie od wielu tysięcy lat. Zachowane źródła archeologiczne 

wskazują, że miód już w epoce kamienia łupanego był cenionym produktem spożywczym, 

stanowił pierwszą substancję słodzącą, a w celu jego zdobycia człowiek był gotów poświęcić 

swoje życie. Przez wieki miód był stosowany w celach żywieniowych i leczniczych.  

W starożytności uważany był za boską strawę, która przynosiła i bogom, i ludziom szczęście  

i obfitość. Grecy uważali go za eliksir młodości, a biblijna "ziemia obiecana" miała być krainą 

miodem i mlekiem płynącą. Pochwałę właściwości miodu znajdujemy w Biblii wielokrotnie, 

np. „Jedz miód,  synu mój , bo dobry jest. Plaster miodu słodki jest dla podniebienia" (Prz 

24,13).  

 Zauważalny spadek spożycia miodu w Europie nastąpił w pierwszej połowie XVIII 

wieku, kiedy to zaczęto produkować duże ilości cukru z trzciny cukrowej i buraków. Ponieważ 

cena cukru była znacznie niższa niż miodu, zaczęto używać cukru powszechnie. Obecnie 

produkcja miodu stanowi mniej niż 1% globalnej produkcji cukru. Spożycie miodu utrzymuje 

się wciąż na niewielkim poziomie, wykazuje duże zróżnicowanie geograficzne, ale 

zainteresowanie nim wzrasta w związku z modą na „zdrową żywność”. Miód traktowany jest 

jako produkt spożywczy o działaniu prozdrowotnym głównie w oparciu o tradycyjny przekaz  

i doświadczenia wielu pokoleń. Jednakże w ostatnich latach, ze względu na dynamiczny rozwój 

metod analitycznych oraz metodologii badań naukowych, jest możliwe poszukiwanie 

naukowych dowodów potwierdzających biologiczną aktywność miodu i jego wpływ na 

zdrowie człowieka. Efektem tych badań są doniesienia potwierdzające specyficzny odmianowo 

skład chemiczny miodów, zależny od ich pochodzenia botanicznego. Pozwala to wyjaśnić 

właściwości lecznicze miodu w badaniach z użyciem różnych modeli biologicznych, od 

hodowli komórkowej, przez zwierzęta aż po doświadczenia żywieniowe u ludzi. Inny aspekt 

badań to poszukiwanie związku pomiędzy jakością miodu i warunkami w jakich powstaje, 

począwszy od stanu środowiska bytowania pszczół aż po czynniki zależne od pszczelarza, 

wynikające ze sposobu pozyskiwania i dystrybucji miodu.  

 W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad jakością miodów pozyskiwanych 

na Podkarpaciu, prowadzonych od kilku lat na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu 

Rzeszowskiego przez zespół pod kierownictwem dr hab. inż. prof. UR Małgorzaty Dżugan. 

Według naszej wiedzy są to pierwsze badania miodów podkarpackich prowadzone w tak 

szerokim zakresie.  
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1. Miód - cudowny dar natury 

1.1. Skład chemiczny miodu 

Miód według dyrektywy Unii Europejskiej 2001/110/EC z 20 grudnia 2001 roku jest 

naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub 

wydzielin żywych części lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych 

przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, 

odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach do dojrzewania. Zgodnie 

z pochodzeniem wyróżniamy miody: spadziowe lub nektarowe (kwiatowe) odmianowe, 

opisywane przewagą pyłków pochodzących z roślin, będących źródłem nektaru. 

Proces powstawania miodu jest niezwykle interesujący. Pierwszy etap zachodzi już  

w trakcie zbiórki i transportu surowca do ula. Pszczoła zbieraczka pobiera nektar lub spadź, 

miesza go z wydzieliną gruczołów ślinowych i kieruje do wola miodowego (rys. 1). Tam 

pokarm wzbogacany zostaje kolejnymi enzymami i kwasami organicznymi oraz rozpoczyna 

się wstępny proces przemiany. Po powrocie do ula pszczoły zbieraczki przekazują zebrany 

pożytek pszczołom ulowym, które przemieszczając go od nasady języka aż do wola miodowego 

wzbogacają miód w kolejne enzymy.  

Rys. 1. Schemat układu pokarmowego pszczoły miodnej 

1-języczek, 2- trąbka, 3-żuwaczka, 4-jama gębowa, 5-jelto środkowe, 6-jelito cienkie, 7-jelito grube,  

8- odbyt, 9-podżołądek, 10-wole  

[http://pl.wikibooks.org/wiki/Pszczelarstwo/Biologia/Anatomia] 
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Zebrany pożytek zostaje przekazany kolejnym pszczołom ulowym, aż trafia do dolnych 

komórek plastra. W komórkach tych następuje proces dojrzewania miodu, który polega na 

odparowaniu wody i rozkładzie 

cukrów złożonych na cukry proste, 

dzięki wprowadzonym enzymom. Po 

4-5 dniach, gdy miód po kilkukrotnym 

przeniesieniu z komórki do komórki 

osiągnie pożądaną zawartość wody, 

zostaje ostatecznie złożony w komórce 

i zasklepiony woskiem (fot. 1). Ma to 

na celu zabezpieczenie miodu przed 

ponownym rozrzedzeniem parą 

wodną. Zasklepienie miodu jest 

wskaźnikiem dojrzałości produktu.  

Pszczoły wytwarzają miód w ten sam sposób od 150 milionów lat jako pokarm dla 

rodziny pszczelej, z którego korzysta człowiek. Produkt ten nie jest jedynym dobrem, które 

człowiek otrzymuje od pszczół. Znacznie ważniejsza jest rola pszczoły jako czołowego 

zapylacza roślin. W wielu krajach pasieki utrzymuje się wyłącznie w celu zapewnienia 

odpowiedniego zapylenia upraw. Miód jest bardzo cennym, ale dodatkowym „owocem” pracy 

pszczół.  

Miód jest produktem o niezwykle zróżnicowanym składzie chemicznym. Zależy on  

w dużym stopniu od rodzaju i gatunku roślin, z których pszczoły zbierają nektar lub spadź (tzw. 

pochodzenie botaniczne miodu). Różnice w składzie chemicznym dotyczą przede wszystkim 

odmiennych typów miodu, ale wysoką rozbieżność obserwuje się także dla miodów jednego 

typu (tab. 1). W różnych typach i odmianach miodu odkryto ponad 300 składników, przy czym 

większość z nich występuje w nieznacznych ilościach.  

Tabela 1. Skład miodu wielokwiatowego 

Grupy ważniejszych związków 
Udział w % 

średnio od-do 

Woda 17,5 16-20 

Cukry proste* (fruktoza i glukoza) 70 65-75 

Dwucukry redukujące* (maltoza, izomaltoza, turanoza) 3 0-15 

Dwucukry nieredukujące** (sacharoza, trehaloza) 2 0-10 

Trójcukry redukujące (erloza, maltotrioza) 0,5 0-3 

Trójcukry nieredukujące (melecytoza, rafinoza) 1,5 0-10 

 

Fot. 1. Plaster miodu zasklepiony woskiem 
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Związki azotowe: 

białko ogółem 

-wolna prolina 

-inne wolne aminokwasy 

 

0,2 

0,05 

0,17 

 

0,05-1 

0,02-0,3 

0,003-0,7 

Kwasy (glukonowy, cytrynowy, mlekowy, jabłkowy, 

bursztynowy, masłowy, propionowy i in.) 
0,07 0,01-0,3 

Olejki eteryczne (w świeżym miodzie- w mg/100g) 0,1 0,03-0,2 

Barwniki (karotenoidy, antocyjany, flawony- w 

µg/100g) 
10 1,5-180 

Witaminy i inne substancje czynne 0,04 0-0,1 
*Cukry proste, dwu- i trój cukry mając w swoim składzie wolną grupę aldehydową (-CHO) lub 

ketonową (=CO) wykazują w roztworach wodnych silne właściwości redukujące wykorzystywane w 

klasycznych metodach analitycznych oznaczania ich zawartości. 
** Dwu- i trój cukry niemające wolnych grup aldehydowych lub ketonowych i w związku z tym 

właściwości redukujących.  

[Wilde, 2013]  

 

Najliczniejszą grupą substancji występujących w miodach są węglowodany (70-80%), 

z przewagą cukrów prostych tj. glukoza (28-35%) oraz fruktoza (34-41%). Najmniej jest 

sacharozy około 5 %, ale w miodach spadziowych dopuszcza się jej zawartość do 10%. Inne 

dwucukry to maltoza, izomaltoza, turanoza (do 5%), czy charakterystyczny dla miodów 

spadziowych trójcukier melecytoza (5-28%). Zawartość wody w dojrzałym miodzie wynosi 

zwykle 17-18%.  

Produktem przemiany cukrów prostych, czy to na drodze dehydratacji w kwaśnym 

środowisku czy też podczas ogrzewania w trakcie reakcji Maillarda, jest  

5-hydroksymetylofurfural (HMF, 5-HMF). W świeżo pobranym miodzie HMF nie występuje 

lub jest go bardzo mało, jego zawartość rośnie podczas ogrzewania miodu, jest on uznawany 

za wskaźnik właściwego przechowywania i dystrybucji miodu. W związku z tym, że HMF 

wykazuje negatywne działanie na organizm człowieka, w tym neurotoksyczne, kancerogenne, 

genotoksyczne oraz mutagenne, Unia Europejska ustaliła limity zawartości tego związku  

w miodzie.  

Związki azotowe występują w miodzie w śladowych ilościach (0,05-1,6%). Główne 

białka to albuminy i globuliny, które są składnikami wydzieliny gruczołów gardzielowych 

pszczół. Miód zawiera również niewielkie ilości (0,03%) wolnych aminokwasów, z czego 50% 

stanowi prolina. Do ważnych związków białkowych, jakie występują w miodzie, zalicza się 

enzymy. Enzymami dominującymi w miodzie są: diastaza (α-amylaza, β-amylaza), inwertaza 

(α-glukozydaza) oraz oksydaza glukozowa. W miodzie występuje także katalaza oraz fosfataza. 
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Zawartość enzymów jest różna, w zależności od regionu i źródeł nektaru. Enzymy miodu 

odgrywają ważną rolę, mają wpływ na jego właściwości: są odpowiedzialne za przemianę 

nektaru i spadzi w miód, jak również stanowią wskaźnik właściwości leczniczych miodu. 

Pomimo tego, że rola enzymów w diecie człowieka nie została określona, ich obecność ma 

wpływ na wartość biologiczną miodu.  

Amylazy są bez wątpienia najważniejszymi enzymami występującymi w miodzie. 

Powodują rozkład skrobi do dekstryn i maltozy: 

skrobia                  dekstryny                   maltoza                  glukoza 

Diastaza jest powszechnie stosowaną nazwą dla α- amylazy. Jest składnikiem nektaru, 

dodawana jest także przez pszczoły podczas zbierania i dojrzewania nektaru. Diastaza rozkłada 

skrobię do prostych związków, jednak nektar nie zawiera skrobi, dlatego funkcja enzymu  

w miodzie nie jest jasna. Diastaza jest obecna we wszystkich miodach. Miarą aktywności alfa-

amylazy jest liczba diastazowa. W dojrzałym miodzie parametr ten waha się od 23,8 do 38,5  

i zależy od rodzaju miodu. Na aktywność diastazy mogą mieć wpływ inne czynniki takie jak 

naturalne różnice pH miodów czy sposób żerowania pszczół. Długi czas przechowywania oraz 

podwyższona temperatura obniża aktywność diastazy w miodzie.  

Jednym z najważniejszych enzymów występujących w miodzie jest inwertaza, 

glikoproteina pochodząca z gruczołów przewodu pokarmowego pszczół. W procesie 

dojrzewania miodu przekształca ona sacharozę do glukozy i fruktozy.  

sacharoza+ H2O                    glukoza + fruktoza 

Inwertaza hydrolizuje zarówno sacharozę, jak i maltozę. Ilość wytwarzanej inwertazy 

zależy od wielu czynników, takich jak: wiek, stadium rozwoju, odżywianie jak również stan 

kolonii pszczół. Wrażliwość tego enzymu na temperaturę jest bardzo duża, jednak szybkość 

inaktywacji w temperaturze poniżej 15°C - bardzo niska. Podczas przechowywania  

w temperaturze 20°C ubytki inwertazy wynoszą 1,5-1,7 % miesięcznie. Przy wyższej 

temperaturze utrata aktywności inwertazy może być większa. W niektórych krajach Europy 

aktywność inwertazy jest stosowana jako parametr określający świeżość miodu, stopień 

przegrzania i warunki przechowywania, a nawet jakość miodu.  

Oksydaza glukozowa jest enzymem, który pochodzi od pszczół. Przyspiesza utlenianie 

glukozy w miodzie do glukonolaktonu, który łącząc się z wodą daje kwas glukonowy  

i nadtlenek wodoru, który ma silne właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne. Oksydaza 

inwertaza 

+α amylaza β amylaza maltaza 
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glukozowa jest aktywnym enzymem w nektarze, ale jest praktyczne nieaktywna w miodzie. 

Enzym może stać się ponownie aktywny podczas rozcieńczenia miodu. Jest wrażliwy na 

działanie ciepła i światła.  

Fosfataza kwaśna to enzym miodu, który jest powiązany z jego fermentacją. Występuje 

głownie w pyłku, jednak jest również składnikiem nektaru. Miody fermentujące wykazują 

większą aktywność fosfatazy kwaśnej niż miody niefermentowane. Duży wpływ na aktywność 

tego enzymu ma pH. Im wyższa jest wartość pH, tym większa jest aktywność fosfatazy.  

Do równie ważnych związków, pochodzących z nektaru lub spadzi zalicza się kwasy 

organiczne znajdujące się w miodach w ilości od 0,05 do 1,2%, które w zasadniczy sposób 

formują smak miodu. Kwasy występujące w największych ilościach to: glukonowy, jabłkowy 

i cytrynowy. Kwasowość czynna tj. wykładnik stężenia jonów wodorowych wynosi średnio 

4,3. Miody nektarowe mają najniższe pH. Rozpiętość tego wskaźnika zależy między innymi od 

daty zbioru miodu oraz samego składu nektaru, jak również od stopnia dojrzałości. Miody 

ciemne odznaczają się wyższą kwasowością miareczkową niż miody jasne. Kwasowość miodu 

wzrasta wraz z jego dojrzewaniem. Zbyt niska świadczy o tym, iż miód pochodzi z częściowo 

przerobionej przez pszczoły sacharozy, za wysoka - oznacza miód fermentujący. Kwasy 

organiczne wpływają w dużym stopniu na organoleptykę miodu oraz zabezpieczają miód przed 

zepsuciem  

1.2. Lecznicze właściwości miodu 

Już od dawnych czasów miód był wykorzystywany jako lekarstwo w niektórych 

chorobach układu oddechowego i w leczeniu ran, później o jego pożytecznych właściwościach 

zapomniano, aż do połowy ostatniego stulecia, kiedy to na nowo odkryto jego szczególną rolę 

w leczeniu problemów żołądkowo-jelitowych, oparzeń, zakażonych ran, astmy i owrzodzeń. 

Miód stosowany jest także w leczeniu pewnych chorób układu oddechowego, oprócz tego 

działa on pobudzająco na układ odpornościowy.  

 Za działanie prozdrowotne miodu odpowiadają jego właściwości przeciwzapalne 

i antybakteryjne. Do czynników kształtujących bioaktywność miodu zaliczamy: 

 zawartość makro- i mikroelementów oraz witamin, które mogą uzupełniać niedobory 

tych składników organizmie,  

 zawartość związków polifenolowych, wykazujących aktywność antyoksydacyjną, 

ograniczających skutki stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym,  

 obecność enzymów i innych składników odpowiadających za działanie antybakteryjne, 
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 niskie pH i wysokie stężenie cukrów, hamujące rozmnażanie się drobnoustrojów. 

Odkryciem o wielkim znaczeniu jest potwierdzenie antybakteryjnego działania miodu. 

Miód działa spowalniająco na rozwój większości bakterii, co powoduje, że jest on 

wartościowym środkiem stosowanym nie tylko w celu profilaktyki i leczenia zakażeń  

w przewlekłych ranach, ale także do leczenia ran ostrych. W przeciwieństwie do tradycyjnych 

leków miód może być wykorzystywany w sposób ciągły, ponieważ nie wywołuje zjawiska 

lekooporności. Właściwości lecznicze oraz odżywcze miodu są różne i zależą przede 

wszystkim od rodzaju rośliny, z której powstał (tab. 2).  

Tabela 2. Charakterystyka cech organoleptycznych i leczniczych miodów odmianowych 

Typ miodu Właściwości 

Miód akacjowy 

Kolor: płynny – bezbarwny lub jasno słomkowy;  skrystalizowany –jasno 

słomkowy, kremowy czasem biały 

Smak: delikatny, lekko mdły 

Zapach: słaby zapach kwiatów akacji 

Działanie prozdrowotne: kłopoty żołądkowe, zaparcia, choroba wrzodowa żołądka 

i dwunastnicy schorzenia nerek i układu moczowego, bezsenność, zmęczenie 

fizyczne i psychiczne. 

Miód 

rzepakowy 

 

Kolor: płynny – prawie bezbarwny lub słomkowy;  skrystalizowany – biały lub 

kremowy 

Smak: bardzo słodki, nieco mdły 

Zapach: kwitnącego rzepaku 

Działanie prozdrowotne: choroby serca i układu krążenia, menopauza, zapalenie 

gardła i katar. 

Miód lipowy 

 

Kolor: płynny – jasno bursztynowy żółty lub zielonkawożółty;  skrystalizowany – 

żółtopomarańczowy lub brunatny 

Smak: ostry z lekką goryczką 

Zapach: kwiatów lipy 

Działanie prozdrowotne: choroby górnych dróg oddechowych, kaszel, chrypka, 

stany osłabienia, stany podenerwowania oraz choroby serca i układu krążenia. Ma 

działanie rozgrzewające, napotne, kojące, uspokajające oraz łagodnie moczopędne. 

Miód malinowy 

Kolor:  płynny – żółtawy; skrystalizowany – żółto złocisty 

Smak: łagodny lekko kwaskowaty 

Zapach: lekki zapach malin 

Działanie prozdrowotne: stany osłabienia i przeziębienia. 

Miód 

wielokwiatowy 

 

Kolor: płynny - od barwy jasno kremowej do herbacianej; skrystalizowany – 

jasnoszary lub jasnobrązowy 

Smak: łagodny 

Zapach: woskowy 

Działanie prozdrowotne: zażywany regularnie łagodzi objawy wiosennych alergii, 

wskazany przy chorobach serca i naczyń oraz wątroby i woreczka żołdowego. 
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Miód 

wrzosowy 

 

Kolor: płynny - jasnobrunatny; skrystalizowany – pomarańczowy lub 

ciemnobrunatny 

Smak: gorzkawy, ostry 

Zapach: kwiatów wrzosu 

Działanie prozdrowotne: choroby układu moczowego, nerek, prostata. 

Miód gryczany 

 

Kolor: płynny - jasnobrunatny z lekkim czerwonawym odcieniem; skrystalizowany 

– brązowy, prawie czarny, na wierzchu często warstwa płynna 

Smak: ostry, lekko piekący 

Zapach: kwiatów gryki 

Działanie prozdrowotne: nieżyt górnych dróg oddechowych, choroby serca i układu 

krążenia, choroby wątroby anemia. Działa odtruwająco i uodparniająco, ma wysoką 

aktywność antybiotyczną. 

Miód 

spadziowy 

 

Kolor: płynny – prawie czarny, skrystalizowany - najczęściej ciemny  

z zielonkawym lub szarym odcieniem 

Smak: z drzew liściastych: dość nieprzyjemny; z drzew iglastych: lekko żywiczny 

korzenny (w Polsce przeważają z jodły i świerka) 

Zapach: z drzew iglastych: żywiczny, lekko kwaśny 

Działanie prozdrowotne: schorzenia górnych dróg oddechowych, nieżyt gardła, 

zapalenie płuc, schorzenia układu krążenia, choroby serca, cukrzyca, astma. 

[http://www.servismedyczny.pl/rodzaje-i-odmiany-miodu/] 

 Wartościową cechą miodu jest jego działanie na pierwotniaki patogenne, pleśniowe 

zarodniki grzybów oraz formy bakterii wegetatywnych chorobotwórczych dla człowieka. Na 

działanie antybakteryjne miodu wrażliwość wykazuje w szczególności gronkowiec złocisty 

(Staphylococcus aureus). Antybiotyczne zachowanie miodu wyznacza się za pomocą wartości 

inhibinowej, przedstawionej liczbami z przedziału od 0 do 5. Jedną z większych aktywności 

antybiotycznych z wartością inhibinową 4 i 5, cechują się miody nektarowo-spadziowe, miody 

spadziowe ze spadzi iglastej oraz niektóre z miodów odmianowych,  na przykład lipowy  

i gryczany. 

Antybakteryjne działanie miodu jest spowodowane przez następujące czynniki: 

• chemiczne: obecność enzymów (lizozym, oksydaza glukozy) lub innych związków 

chemicznych o antybakteryjnym działaniu (tzw. biologicznie czynnych komponentów 

pochodzenia roślinnego); 

• fizykochemiczne: kwaśny odczyn środowiska spowodowany obecnością kwasów 

organicznych (pH jest na poziomie 3,2 – 4,5, średnio 4,1) oraz wysokie ciśnienie 

osmotyczne, wywołane dużą koncentracją cukrów (średnio 77%), rozwój drożdży 

osmofilnych i drobnoustrojów w tych warunkach jest całkowicie zatrzymany. 

Specyficzną substancją chemiczną odpowiadającą za antybiotyczne działanie miodu. 

jest nadtlenek wodoru H2O2 (składnik czynny wody utlenionej stosowanej w celu dezynfekcji 
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ran), który już w ilościach 3-10 µg/ml powoduje zniszczenie wszystkich chorobotwórczych 

bakterii, pierwotniaków, wirusów i grzybów. Obecność nadtlenku wodoru w miodzie, 

spowodowana jest aktywnością oksydazy glukozowej, enzymu powodującego utlenianie 

glukozy do kwasu glukonowego. Aktywność antybiotyczna miodu, który nie został 

rozcieńczony jest stosunkowo niska, ze względu na powolne powstawanie nadtlenku wodoru. 

Rozcieńczenie miodu wodą, diametralnie przyspiesza reakcję tworzenia się tego związku,  

a jego aktywność antybiotyczna wzrasta od 6 do 220 razy. Domniemaną funkcją nadtlenku 

wodoru jest zapobieganie psuciu się niedojrzałego miodu, gdy stężenie cukru jeszcze nie 

osiągnęło wystarczająco wysokiego poziomu, związek ten ma na celu hamowanie wzrostu 

mikroorganizmów. Podczas dojrzewania miodu, oksydaza glukozy jest nieaktywna i aktywuje 

się dopiero po rozcieńczeniu miodu. Akumulacja nadtlenku wodoru jest najwyższa dla 

rozcieńczenia miodu w zakresie 30-50% jednak bardzo szybko spada dla rozcieńczenia miodu 

poniżej 30%. Jest to spowodowane stosunkowo niskim powinowactwem oksydazy glukozy  

w miodzie pszczelim do jej substratu - glukozy.  

Lizozym, ważny enzym miodu, podczas enzymatycznego działania rozpuszcza ściany 

komórkowe Gram-dodatnich bakterii, w odniesieniu do Gram-ujemnych bakterii widoczne jest 

znacznie słabsze działanie tego enzymu. Z powodu wysokiej termostabilności i szerokiego 

optimum działania pH, ocena aktywności lizozymu pozwala na charakterystykę aktywności 

antybiotycznej miodów różnego pochodzenia. Lizozym pełni funkcję czynnika nieswoistej 

odporności, który podnosi wytrzymałość na infekcję u pszczół – jako producentek miodu,  

i u człowieka – domniemanego adresata tego produktu. 

Niektóre miody wykazują aktywność przeciwbakteryjną mimo braku składników 

nadtlenkowych. Jednym z takich przykładów jest miód Manuka (fot. 2), który został najszerzej 

poddany identyfikacji pod względem aktywności antybakteryjnej niezwiązanej ze składnikami 

nadtlenkowymi.  
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Miód ten jest wytwarzany  

z nektaru drzewa Manuka 

(Leptospermum scoparium) 

występującego w Nowej Zelandii  

i posiada wysoką aktywność 

przeciwbakteryjną. Składnikiem 

antybakteryjnym miodu Manuka jest 

metyloglioksal (MGO), powstający  

z cukrów podczas obróbki cieplnej lub 

podczas wydłużonego przechowywania produktów spożywczych i napojów zawierających 

duże ilości cukrów. W miodzie Manuka jest on wytwarzany poprzez przekształcenie 

dihydroksyacetonu, obecnego w wyjątkowo wysokim stężeniu w nektarze kwiatów krzewu 

Manuka. Jest to nieenzymatyczna przemiana, zachodząca w wolnym tempie podczas 

przechowywania miodu. Nie jest wiadome, jak dihydroksyaceton powstaje w nektarze  

i dlaczego jest obecny w tak dużych ilościach w nektarze Manuka.  

Stężenie metyloglioksalu obserwowano w różnych produktach spożywczych, jednak na 

maksymalnym poziomie 47 mg/kg, podczas gdy zawartość tego związku w miodzie Manuka 

osiąga 38-1541 mg/kg. Metyloglioksal jest również obecny w miodach pochodzących z innych 

gatunków roślin, ale nigdy nie przekracza ilości 24 mg/kg. W oparciu o silny związek pomiędzy 

poziomem metyloglioksalu i potencjałem miodu do hamowania wzrostu Staphylococcus 

aureus, zakłada się, że związek ten jest w pełni odpowiedzialny za aktywność 

przeciwbakteryjną miodu Manuka. 

 Pośród innych substratów antybakteryjnych miodu, głównie powiązanych ze 

środowiskiem życia pszczół, wytwarzanego ze spadzi iglastych drzew i nektaru wymienić 

należy kamfen, pinen, mentol, eukaliptol i tymol oraz związki flawonoidowe olejkowych roślin 

(apigenina, kwercetyna, kemferol), kwas benzoesowy i garbniki katechinowe. Większość  

z nich wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Najważniejsze przeciwutleniacze to: 

a) flawonoidy (średnio 9 mg·kg-1): 

 flawony (apigenina, luteolina); 

 flawonole (moryna, kwercetyna, kampferol); 

 izoflawony (genisteina, glicyteina); 

 antocyjanidy (peonidyna, cyjanidyna); 
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Fot. 2. Miód Manuka i jego specyficzne właściwości 
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 flawan-3-ole (tefalwin, katechina), 

b) fenolokwasy (średnio 20 mg·kg-1): 

 pochodne kwasu benzoesowego (kwas elagowy, galusowy); 

 pochodne kwasu cynamonowego (kawowy, ferulowy), 

c) kwas askorbinowy (średnio 25 mg·kg-1), 

d) karotenoidy (średnio 0,05 mg ·kg-1), 

e) kwasy aromatyczne (średnio 160 mg·kg-1). 

 

Zawartość przeciwutleniaczy w miodzie zależy od wielu czynników tj. czynniki 

klimatyczne oraz środowiskowe, a także od pochodzenia botanicznego miodu. Większa 

zawartość polifenoli występuje w miodach ciemnych. Kwercetyna oraz rutyna należące do 

związków flawonoidowych występują w świeżych miodach pszczelich. Podczas 

magazynowania, wskutek procesów enzymatycznych i chemicznych, zawartość ich stopniowo 

spada. Miód gryczany jest bogaty w kwercetynę, lipowy i wrzosowy w kemferol, apigeninę  

i izoramnetynę. Antyoksydanty zawarte w miodzie dostarczają substancji odżywczych 

niezbędnych do rozwoju nowej tkanki, chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni 

UV oraz opóźniają jej starzenie. 

Związki fenolowe w organizmie człowieka wykazują aktywność biologiczną m.in. 

neutralizują wolne rodniki, chelatują jony metali, zmieniają dostępność białek i aktywność 

enzymów, chronią przed nowotworami, cukrzycą oraz chorobami wieńcowymi. Zabezpieczają 

również skórę przed uszkodzeniami fotooksydatywnymi. Nie wykazują przy tym negatywnej 

synergii z innymi związkami biologicznie czynnymi. W miodach pełnią rolę barwników  

i działają przeciwutleniająco, hamują utlenianie witaminy C, w związku z czym zwiększają jej 

skuteczność. Wspólnie z tą witaminą biorą udział w budowaniu poprzecznych wiązań między 

łańcuchami polipeptydowymi włókien kolagenu, zabezpieczając naczynia krwionośne. 

 Produkty pszczele nie tylko urzekają swym smakiem oraz aromatem, lecz są także 

bogate w składniki odżywcze i dietetyczne, służą regeneracji organizmu i utrzymaniu zdrowia. 

Stosowanie produktów pszczelich w leczeniu, profilaktyce i promocji zdrowia to nauka tzw. 

apiterapia, która odznacza się ogromnym dorobkiem naukowym. W ciągu ostatnich 30-40 lat 

intensywnie się rozwija. W Polsce apiterapia nie jest doceniana. W kraju miód pełni rolę 

rekwizytu, ponieważ roczne spożycie na jednego mieszkańca w USA  w 2010 roku wyniosło 

3,2 kg, w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Francji 2,4 kg, a w Polsce tylko 0,21 kg [wg 

Bogdanova 2012]. Aktualnie pod terminem apiterapeutyku rozumie się preparat, którego 

substancją czynną jest standaryzowany ekstrakt, uzyskany z produktów pszczelich jako 
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uznanych surowców farmakopealnych. Stanowi alternatywę dla wielu nowoczesnych leków 

syntetycznych. Jest łatwo przyswajalny przez organizm w odróżnieniu od leków syntetycznych, 

odbieranych przez organizm jako ciało obce. Zaletą stosowania produktów pszczelich jest 

również ich synergizm działania, przy łącznym zastosowaniu z lekami konwencjonalnymi tj. 

antybiotyki. Wszystkie preparaty stosowane w apiterapii, prócz propolisu oraz wosku, 

posiadają wartości odżywcze. 

Preparaty pszczele są coraz częściej stosowane w kosmetologii. Miód polecany jest do 

stosowania przy skórze trądzikowej, ponieważ zapobiega powstawaniu wyprysków oraz blizn 

potrądzikowych. Miód usuwa zrogowaciały naskórek, działając oczyszczająco i leczniczo. 

Ponadto znajduje zastosowanie w pomadkach do ust, szamponach oraz maseczkach. Połączenie 

mleka i miodu w kosmetykach powoduje wzmocnienie odporności skóry na działanie 

czynników zewnętrznych. Pomaga też w odnowie ochronnego, lipidowo-kwasowego płaszcza 

skóry. Po zastosowaniu preparatów z zawartością miodu i mleka skóra staje się rozjaśniona, 

zdrowa i gładka. Zwłaszcza jesienią, gdy skóra potrzebuje nie tylko odżywienia i regeneracji, 

lecz także ukojenia, kosmetyki na bazie miodu bywają niezastąpione. Coraz częściej salony 

Spa oferują klientom masaże miodowe. Jest to masaż klasyczny wzmocniony dobroczynnym 

działaniem miodu. Taki zabieg daje efekt oczyszczonej skóry oraz wpływa na regeneracje 

psychiczną i fizyczną organizmu. Masaż miodowy trwa około pół godziny, stosuje się go co 

drugi dzień, a pełny efekt występuje już po 3 zabiegach. 

1.3. Miód jako suplement diety 

 Podstawą do wszechstronnego wykorzystania miodu w żywieniu człowieka jest jego 

zróżnicowany skład chemiczny. Występujące w nim składniki energetyczne, budulcowe 

i regulujące, są niezbędne do życia i rozwoju zarówno młodego, jak i dorosłego organizmu. 

Miód dzięki niskiej zawartości sacharozy (średnio 1,3%) i szybkiemu wchłanianiu zawartych 

w nim cukrów prostych jest produktem łatwo przyswajalnym i nie ulegającym fermentacji 

w przewodzie pokarmowym. Stąd jego przewaga nad klasycznym środkiem słodzącym, jakim 

jest cukier buraczany, czyli sacharoza (tab. 3).  

Tabela 3. Porównanie właściwości miodu i cukru jako środka słodzącego 

Skład chemiczny i właściwości Miód Cukier 

Zawartość glukozy i fruktozy 79,5% Brak 

Zawartość sacharozy 0-5% najwyżej 99.8% 

Kaloryczność 100g produktu 319 399 
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Zawartość biopierwiastków 
21 biopierwiastków, takich jak 

Ca, Fe, Mg, P, K, Mn i inne 
Brak 

Zawartość aminokwasów 
Występują niezbędne dla 

organizmu człowieka 
Brak 

Strawność cukrów 

Glukoza i fruktoza są bez 

trawienia wchłaniane do krwi 

w ciągu 15 minut 

Czas trawienia 

sacharozy do 2 godzin 

Wchłanianie Zaczyna się już w jamie ustnej 
Wchłanianie dopiero 

w jelitach 

Właściwości lecznicze 
Profilaktyczne i 

bakteriostatyczne 
Brak 

Działanie odtruwające Neutralizuje działanie używek Nie działa 

Zawartość związków 

biologicznie czynnych 

Enzymy, inhibiny, ciała 

odpornościowe, barwniki, 

kwasy organiczne, hormony 

Brak 

Szkodliwość Nie stwierdzono 

Szkodliwość na 

skutek nadmiernego 

obciążenia organizmu 

[Wilde, 2013] 

Miód polecany jest głównie dla: 

 dzieci powyżej l roku życia - jest lepiej tolerowany i szybciej przyswajany, przeciwdziała 

kolkom i wzdęciom, sprzyja przybieraniu na wadze a enzymy miodu wspomagają procesy 

trawienne, 

 osób uprawiających sport wyczynowy - spożycie miodu po wysiłku umożliwia w krótkim 

czasie ustąpienie objawów zmęczenia i szybką odnowę wydatkowanej energii, dlatego  

w dostępnych na forach internetowych przepisach na domowe izotoniki miód występuje 

jako główny składnik, 

 młodzieży szkolnej, studentów, rekonwalescentów, osób niedożywionych i ludzi starszych- 

miód jako środek bogaty w składniki budulcowe, energetyczne i regulujące, najszybciej ze 

wszystkich produktów naturalnych uzupełnia niedobory energetyczne organizmu bez 

obciążenia układu pokarmowego,  

 osób walczących z nadwagą - dzięki korzystnemu wpływowi na przemiany metaboliczne, 

pracę wątroby i dostarczanie organizmowi w niewielkiej dawce niezbędnej ilości kalorii, 

zapewnia uczucie sytości.  

Miód jako środek spożywczy i dietetyczny wymaga jednak racjonalnego dawkowania (tab. 4). 
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Tabela 4. Zalecane dzienne spożycie miodu 

Grupy konsumentów Dawka 

Dorośli 3-5 łyżek stołowych 

Osoby starsze (powyżej 70 lat) 1-2 łyżek stołowych miodu 

Dzieci: 

1-2 lata 

Powyżej 12 lat 

 

1-2 łyżeczek dziennie 

2-4 łyżki stołowe miodu dziennie 

Sportowcy w okresie wzmożonej 

działalności sportowej 

12-16 łyżek stołowych miodu w czasie 

posiłków i przed snem 

[Kędzia i Hołderna-Kędzia, 2006] 

 

Czy miód może być niebezpieczny? 

 Nie zaleca się podawania miodu niemowlętom do 1 roku życia ze względu na możliwość 

występowania w miodzie przetrwalników bakterii Clostridium botulinum (pałeczka jadu 

kiełbasianego), co może wywołać objawy zatrucia (tzw. botulinizm dziecięcy). Miód powinien 

być ostrożnie wprowadzany do diety alergików. Alergia na miód występuje rzadko (0,1-0,2% 

populacji), dotyczy zwykle osób uczulonych na pyłki roślin: traw, drzew i krzewów (a to już 

nawet 20% Polaków) oraz jad owadów. Jednym z alergenów, który powoduje uczulenie na 

miód jest białko pszczele, które może znajdować się w wydzielinie tych owadów bądź ich 

jadzie. Przypadki alergicznej reakcji na miód nie są zbyt częste, ale jeśli się zdarzają, to 

najczęściej ma miejsce wtedy tzw. alergia krzyżowa. Objawy uczulenia mogą być zarówno 

dermatologiczne (pokrzywka, świąd, obrzęk), jak i gastryczne (nudności, wymioty, biegunka), 

oddechowe (skurcz oskrzeli, nieżyt nosa), a nawet wstrząs anafilaktyczny. Z drugiej strony 

lekarze zalecają spożywanie miodu wielokwiatowego w sezonie jesienno - zimowym jako 

środka odczulającego w alergii pyłkowej. Warunkiem jest, by miód pochodził z okolic miejsca 

zamieszkania (do 10 km).  

 Jeszcze do niedawna diabetolodzy przestrzegali chorych na cukrzycę przed 

stosowaniem miodu. Nowe badania wskazują, że wysoka zawartość fruktozy, cukru łatwo 

przyswajalnego przez chorych, ponadto obecność acetylocholiny, cynku i chromu czynią miód 

przypuszczalnie pomocnym w leczeniu cukrzycy. Badania wykazały, że tempo uwalniania 

glukozy do krwi po spożyciu miodu jest ok. 50% niższe niż po spożyciu czystej glukozy. Indeks 

glikemiczny miodu zależy od odmiany (średnio 70), najniższy posiada miód akacjowy (IG=53). 

Stosowanie miodu zamiast cukru związane jest z ograniczeniem ilości spożytych 

kalorii. Chociaż łyżka stołowa cukru dostarcza 46 kcal, a łyżka stołowa miodu 64 kcal, to 
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jednak miodu, ze względu na większą słodycz wywołaną obecnością fruktozy (w umownej 

skali słodkość sacharozy 100, glukozy 74, fruktozy 173), można użyć w nawet o połowę 

mniejszej dawce niż cukru, redukując spożycie do 32 kcal (czyli o 30% mniej niż przy spożyciu 

cukru).  

Zaleca się aby miód przyjmować w stanie rozpuszczonym, najlepiej w wodzie 

pozostawiając na noc w celu uaktywnienia składników miodu, chociaż ograniczamy wtedy 

przyswajalność składników nierozpuszczalnych w wodzie np. fitohormonów. Kontrowersje 

budzi fakt słodzenia gorących napojów miodem. Należy podkreślić, że większość składników 

bioaktywnych miodu jest stabilna termicznie za wyjątkiem witaminy C (niska zawartość)  

i enzymów (głównie oksydazy glukozowej). Rozpuszczony w gorącej wodzie miód traci swoje 

właściwości antybakteryjne, zachowuje jednak wszystkie pozostałe składniki (związki 

fenolowe (rys. 2), antyoksydanty (rys. 3), witaminy, składniki mineralne), co sprawia że i tak 

jest zdrowszy niż cukier. Co więcej nasze badania wykazały, że drastyczny spadek aktywności 

amylazy miodu występuje dopiero powyżej temperatury 60ºC (rys. 4), poniżej tej temperatury 

aktywność enzymu spada nieznacznie. Wprowadzenie miodu do gorącej, ale nie wrzącej 

herbaty, pozwala więc zachować aktywność amylazy. 

 

Rys. 2. Zawartość związków fenolowych w miodach rozpuszczonych w zimnej (20ºC)  

i gorącej (100ºC) wodzie 
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Rys. 3. Aktywność antyoksydacyjna miodów rozpuszczonych w zimnej (20ºC) i gorącej (100ºC) wodzie  

 

Rys. 4. Wpływ temperatury na aktywność amylazy występującej w miodzie lipowym 

1.4. Analiza jakości miodu  

Oznaczenie parametrów określających pochodzenie i jakość miodu jest możliwe dzięki 

wykorzystaniu metod laboratoryjnych, poczynając od najprostszych - możliwych do 

zastosowania w warunkach pasiecznych, aż 

po te wyspecjalizowane, którymi dysponują 

laboratoria badawcze lub prowadzące 

urzędową kontrolę jakości produktów 

spożywczych. Przykładowo zawartość wody 

można oznaczyć refraktometrycznie (fot. 3), 

ale określenie zawartości cukrów w miodzie 
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wymaga zastosowania skomplikowanego urządzenia chromatografu cieczowego HPLC (fot. 

4). Koszty zakupu i eksploatacji obu urządzeń są nieporównywalne. 

 

W analizie miodu można wyróżnić kilka kategorii:  

1. badanie cech organoleptycznych (barwa, smak, zapach, sposób krystalizacji) i porównanie 

tego opisu z cechami miodów odmianowych opisanymi w odpowiednich normach - 

stosowane przez pszczelarzy do określania jakości i odmiany miodu, 

2. analizę pyłkową (melisopalinologiczną) - ocena jakościowa i ilościowa pyłków zawartych 

w miodzie, z określeniem tzw. udziału pyłku przewodniego (pyłek pochodzący z kwiatów 

głównego pożytku pszczelego w stosunku do wszystkich pyłków obecnych w miodzie), 

który dla większości miodów nektarowych wynosi nie mniej niż 45% (wyjątek miód 

lipowy - min. 20% i akacjowy -min. 30%)- stosowana w celu weryfikacji odmiany miodu 

określonej w oparciu o badania organoleptyczne (rys. 5), 

 

Rys. 5. Obraz mikroskopowy pyłków w miodzie gryczanym (A) i rzepakowym (B) 

 

Fot. 4. Chromatograf HPLC z wyposażeniem (cena ok. 100 tys. zł) 
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3. badanie cech fizykochemicznych, zanieczyszczeń i zafałszowań miodu - wspomagająco 

w celu potwierdzenia odmiany miodu, badania rozwojowe ukierunkowane na 

poszukiwanie specyficznych odmianowo markerów, głównie w grupie składników 

zapachowych i bioaktywnych miodu. Osiągnięte do tej pory rezultaty ograniczają się do 

rozróżnienia miodów nektarowych i spadziowych w oparciu o przewodniość 

elektryczną właściwą (wartość graniczna 0,8 milisimensa/centymetr, mS/cm)  

i skręcalność optyczną (dla spadziowych dodatnia, dla nektarowych ujemna). 

Podejmowane są próby ustalenia stosunku zawartości fruktozy do glukozy 

charakterystycznego dla danej odmiany (w miodzie akacjowym -powyżej 1,4,  

w rzepakowym - 0,92-1,1. Markerem miodu spadziowego jest trójcukier melecytoza. 

Zwykle jakość miodu ocenia się w oparciu o analizę organoleptyczną, a także badanie 

określonych parametrów fizykochemicznych. Badania organoleptyczne dotyczą oceny barwy, 

smaku, konsystencji oraz zapachu. Barwę określa się oglądając patokę (miód płynny) w świetle 

przechodzącym (pod światło), a krupiec (skrystalizowany miód) w świetle odbitym (ze 

światłem). Z kolei zapach przez powąchanie roztartego na szkle lekko podgrzanego miodu. 

Analiza sensoryczna stanowi subiektywną ocenę osoby przeprowadzającej badanie. Każdy 

miód, w zależności od pochodzenia botanicznego oraz geograficznego wykazuje 

charakterystyczne dla siebie cechy odmianowe, dzięki czemu możliwe jest wstępne 

zakwalifikowanie miodu do danego gatunku np. miód rzepakowy bardzo szybko krystalizuje  

i ma barwę jasnożółtą, niemalże kremową, miód akacjowy bardzo długo pozostaje w stanie 

płynnym i również zaliczany jest do miodów jasnych, natomiast miód gryczany, czy spadziowy 

przyjmują barwę ciemnobrunatną. W celu dokładniejszej analizy miodu, oceny jego składu 

chemicznego, pochodzenia botanicznego, a także wykrycia ewentualnych zafałszowań 

przeprowadza się analizę określonych parametrów fizykochemicznych.  

 Obecnie jedyną metodą instrumentalną umożliwiającą jednoznaczne określenie 

pochodzenia botanicznego, a także geograficznego próbki miodu jest analiza pyłkowa. 

Podstawą metody jest określenie ilości ziaren pyłków rośliny nektarującej w 10 g miodu, czyli 

ustalenie tzw. pyłku przewodniego. Pyłek przewodni jest to pyłek, który występuje  

w znacznym nadmiarze w stosunku do pyłków pochodzących z innych roślin nektarodajnych. 

Każdy gatunek rośliny wytwarza charakterystyczne dla siebie ziarno pyłku wykazujące 

specyficzne cechy budowy i struktury, odróżniające je od pozostałych gatunków. Oceny 

dokonuje się na podstawie obserwacji mikroskopowych dla uprzednio przygotowanych 

preparatów. Analiza jest niezwykle żmudna i pracochłonna, ponieważ wymaga znajomości 
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botanicznej pyłków, rozróżnienia pyłków pochodzących od roślin nektarodajnych, 

wiatropylnych oraz niewydzielających nektaru, zliczaniu określonej ilości pyłków widocznych 

w obrazie mikroskopowym i dopiero na końcu ustaleniu, który pyłek znajduje się w nadmiarze.  

Za pomocą analizy pyłkowej miód można przyporządkować do jednej z pięciu klas. Do 

klasy pierwszej zaliczane są tzw. miody odmianowe niedoprószone (np. lipowe, akacjowe), 

czyli takie, które zawierają mniej niż 20 tys. ziaren pyłku w 10 g miodu. Za miód lipowy uznaje 

się miody z ok. 20 % udziałem pyłku lipy, za akacjowy z 30 % udziałem. Do klasy drugiej 

zaliczane są miody nektarowe (np. wrzosowe, rzepakowe) oraz nektarowo-spadziowe, które 

zawierają od 20 do 100 tys. ziaren pyłku. Przyjmuje się, że dla miodów nektarowych udział 

procentowy pyłku przewodniego nie powinien być mniejszy niż 45 %. Klasa trzecia to miody 

nadprószone oraz spadziowe o zawartości pyłku pomiędzy 100 a 500 tys. ziaren, natomiast do 

klasy czwartej miody silnie nadprószone zawierające od 500 do 1000 tys. ziaren pyłku. Miody 

nadprószone, to miody, który muszą zawierać nawet 90 % pyłku przewodniego. Zalicza się do 

nich miody z kasztana jadalnego, niezapominajki oraz eukaliptusa. Ostatnią klasę stanowią 

miody wyciskane za pomocą pras, zawartość ziaren pyłku osiąga w nich wartość ok. 1000 tys.   

Skąd się jednak bierze pyłek w miodzie i dlaczego w jednych odmianach jest go 

znacznie więcej w odniesieniu do pozostałych? Istnieje kilka powodów zaprószenia miodu 

pyłkiem. Pierwszy związany jest z budową kwiatu, z której pszczoły zbierają nektar. Na 

zawartość pyłku w miodzie wpływa również odległość pasieki od pożytku, ze względu na fakt, 

że organizm pszczoły traktuje pyłek jako pokarm. Ostatnim powodem wysokiej zawartości 

pyłków w miodzie może być sposób pozyskiwania miodu przez pszczelarza. Podczas 

wyciskania plastrów znaczna ilość pyłków przedostaje się do miodu z plastrów, gdzie ich 

dodatkowym źródłem jest pierzga. Miody odwirowywane zawierają niewielką ilość pyłku. 

 Ocena jakości handlowej miodów oparta jest o obowiązujące regulacje krajowe 

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań  

w zakresie jakości handlowej miodu z 3.10.2003 r. z późniejszymi zmianami), które są zgodne 

z wymaganiami dla miodu zawartymi w standardach międzynarodowych (Kodeks 

Żywnościowy, Codex Alimentarius: Draft revised standard for honey 2001 i Council Directive 

2001/110/EC relating to honey, 2002). Polska norma (PN-88/A-77626 "Miód pszczeli") jest 

natomiast nieobligatoryjnym wzorcem produktu. W tabeli 5 zebrano aktualne wymagania 

odnośnie miodu wg przepisów krajowych i międzynarodowych. 
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Tabela 5. Wymagania dotyczące jakości handlowej miodu wg różnych dokumentów normalizacyjnych 

Parametry 

Wymagania wg: 

PN-88/A-

77626 

Rozporządzen

ie MRiRW z 

3.10.2003 r. 

Norma KKŻ 
Dyrektywa UE 

z 20.12.2001 r. 

Zawartość wody w 

% (nie więcej niż) 
20 20 20 20 

Zawartość cukrów 

prostych w % (nie 

mniej niż) 

60-70 45-60 45-60 45-60 

Zawartość 

sacharozy w  % (nie 

więcej niż) 

5-10 5-10-15 5-10-15 5-10-15 

Wolne kwasy w 

meq/kg (w zakresie 

od-do) 

10-50 0-50 0-50 0-50 

Liczba diastazowa 

(LD) (nie mniej niż) 
8,3 8* 8* 8* 

HMF w mg/kg (nie 

więcej niż) 
30 40-80** 40-80** 40-80** 

Prolina w mg/kg 

(nie mniej niż) 
250 - - - 

Zanieczyszczenia 

mechaniczne w % 

(nie więcej niż) 

0,1 0,1-0,5*** 0,1-0,5*** 0,1-0,5*** 

Przewodność 

elektryczna 

właściwa w 10-4 S 

cm-1 (nie mniej niż): 

    

-nektarowe 2-6 0-8 0-8 0-8 

- nektarowo-

spadziowe 
6-8 

powyżej 8 powyżej 8 powyżej 8 
-spadziowe ze spadzi 

liściastej 
8-9,5 

-spadziowe ze spadzi 

iglastej 
powyżej 9,5 

*dla miodów cytrusowych nie mniej niż 3 

** dla miodów z krajów tropikalnych nie więcej niż 80 

*** dla miodów tłoczonych (wyciskanych z plastrów) nie więcej niż 0,5 

[Wilde, 2013] 
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2. Produkcja miodu na Podkarpaciu 

Bartnictwo na Podkarpaciu ma bardzo długą historię – pierwsze wzmianki źródłowe na 

ten temat pochodzą aż z XV w. Nic dziwnego, gdyż w regionie panują bardzo dobre warunki 

naturalne dla produkcji miodu. Dowodem, jak żywe są tradycje bartnicze, może być większa 

niż gdziekolwiek indziej liczba aktywnych pszczelarzy 

zbierających miód tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi. W 

strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie 

(rys. 6) aktywnie działa 2230 pszczelarzy zrzeszonych, 

utrzymujących 55989 rodzin pszczelich. Szacunkowa liczba 

pszczelarzy niezrzeszonych wynosi 2000 - 3000. Łącznie na 

terenie województwa podkarpackiego działa około 5000 osób 

prowadzących pasieki z ilością około 80 tysięcy rodzin 

pszczelich. W znakomitej większości są to pszczelarze 

zbierający miód w sposób rzemieślniczy i zgodny tradycją [http://www.wzp.rzeszow.pl/]. 

Ogromnym walorem sprzyjającym rozwojowi pszczelarstwa na Podkarpaciu jest 

charakterystyka przyrodnicza regionu. Województwo podkarpackie jest aktualnie jednym  

z najmniej zanieczyszczonych regionów w Polsce. Ogólna lesistość województwa wynosi 37,8 

% i jest wyższa od średniej krajowej o 8,5 %. Ponadto Podkarpacie ze względu na swoją 

przyrodniczą i społeczną specyfikę stanowi dobre miejsce do rozwoju pszczelarstwa 

ekologicznego. Wszystkie te czynniki składają się na szerokie możliwości podkarpackich 

pszczelarzy w produkcji miodów odmianowych o wysokiej jakości (tab. 6). 

  

Tabela 6. Charakterystyka pszczelarstwa na Podkarpaciu 

Powiat Główne pożytki Uprawy roślin miododajnych Pozyskiwane miody 

bieszczadzki 
mniszek, jawor, 

malina, jeżyna 

rzadko ze względu na 

uwarunkowania glebowe 

klonowy ze spadzią, 

spadziowy 

leski 

iwa, jawor, nawłoć, 

lipa ze spadzią, 

spadź jodłowa, spadź 

liściasta: buk i dąb 

nostrzyk, gryka, facelia 

spadź jodłowa, 

wielokwiatowy z jaworem 

i lipą 

lubaczowski 
spadź liściasta, 

rzepak, lipa i nawłoć 

nostrzyk biały i żółty (duże 

ilości), gryka, gorczyca, lipy, 

akacje, berberys 

zarejestrowane 

lubaczowski lipowy, 

wielokwiatowy leśny 

kolbuszowski 
akacja, wczesna lipa, 

nawłoć 

facelia i gorczyca 

naprzemiennie, przegorzan, 

akacjowy, lipowy, 

nawłociowy, 

wielokwiatowy 

Rys. 6. Logo WZP 

Rzeszów 
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niżański 
akacja, gryka, z 

wywozów: rzepak, 

facelia, gorczyca 

naprzemiennie, przegorzan 

wielokwiatowy, spadź ze 

świerka i jodły, 

nawłociowy 

krośnieński 

spadź jodłowa co 3 – 

6 lat, rzepak, lipa, 

akacja , nawłoć 

facelia, przegorzan węgierski, 

nostrzyk biały dwuletni 

wielokwiatowy wiosenny, 

mniszkowy, rzepakowy, 

akacjowy, lipowy, z maliny 

leśnej i jeżyny 

rzeszowski 

lipa, nawłoć, spadź 

na Pogórzu 

Dynowskim 

nostrzyk polski biały  

i kanadyjski 

wielokwiatowy, mieszanka 

miodów lipowych, 

nawłociowy 

[Opracowano wg danych  http://www.wzp.rzeszow.pl/] 

 W oparciu o zebrane od organizacji pszczelarskich dane, produkcja miodu w Polsce  

w 2015 roku wyniosła ok. 22 tys. ton, z czego udział miodu wyprodukowanego na Podkarpaciu 

to aż 12% (rys. 7). Województwo podkarpackie zajęło drugie miejsce w Polsce pod względem 

produkcji miodu. W porównaniu do roku ubiegłego zbiory miodu w 2015 roku w Polsce były 

wyższe o ok. 8 tys. ton. Taką samą tendencję zaobserwowano na Podkarpaciu. Zbiory miodu 

w 2015 roku były prawie 50% większe niż w roku 2014. 

 

Rys. 7. Produkcja miodu w kraju i w poszczególnych województwach 

[Semkiw, 2015] 

 

Podkarpacki miód spadziowy został „odkryty” jako produkt eksportowy w połowie 

ubiegłego stulecia. W latach 50. ubiegłego wieku miodem ze spadzi iglastej, za który wtedy 

płacono 2-3 razy więcej niż za miody nektarowe, zainteresowane były kraje Europy Zachodniej. 

Przełomowym okresem był 1967 rok, kiedy to na Podkarpaciu skupiono ponad 1 000 ton spadzi 

leśnej, z tego aż 924 tony przez Centralę Spółdzielni Ogrodniczej. Nastąpiło większe 
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zainteresowanie najdawniejszym pszczelim „pastwiskiem” – lasem dostarczającym pszczołom 

słodkiej substancji zwanej spadzią.  

Materiały dostępne w Muzeum Okręgowym w Krośnie, dokumentujące historię  

i tradycję pszczelarstwa na Podkarpaciu, potwierdzają wieloletnie tradycje w pozyskiwaniu 

miodu spadziowego. Wysoki poziom umiejętności lokalnych pszczelarzy jest w szczególności 

związany z zachowaniem tradycyjnego sposobu prowadzenia gospodarki pasiecznej, zarówno 

w aspekcie wyboru lokalizacji pasieki (w szczególności ze względu na zmienność w poziomie 

występowania spadzi i charakter ukształtowania terenu), sposobem pozyskiwania tego 

wyjątkowego miodu, odwirowywania miodu (na zimno), jak i z zasadami przechowywania oraz 

rozlewania miodu. Obszar, na którym pozyskiwany jest podkarpacki miód spadziowy obejmuje 

17 nadleśnictw i dwa parki narodowe oraz 15 rezerwatów przyrody, w których jednym  

z głównych celów ochrony są drzewostany jodłowe. Podkarpacki miód spadziowy to produkt 

wyjątkowy i ściśle związany z obszarem, z którego pochodzi. Pozyskiwany jest on  

z naturalnego zagłębia lasów iglastych charakteryzujących się bardzo dużym udziałem jodły 

pospolitej. Uzyskiwanie miodu, z odmiany jodły występującej na tym terenie, odbywa się  

w sposób nieprzerwany od bardzo długiego czasu. 

Od 7 sierpnia 2010 r. podkarpacki miód spadziowy (fot. 5) posiada europejskie 

oznaczenie Chronionej Nazwy Pochodzenia, co oznacza, że uprawnienia do jego produkcji 

mogą otrzymać jedynie pszczelarze wytwarzający miód na 

obszarze 17 nadleśnictw województwa podkarpackiego i dwóch 

parków narodowych: Bieszczadzkiego i Magurskiego. Do 

produkcji podkarpackiego miodu spadziowego można 

wykorzystywać wyłącznie pszczoły ras: zachodnio-

/środkowoeuropejskiej, kraińskiej (krainka) i kaukaskiej. W 2007 

r. podkarpacki miód spadziowy został wpisany na Listę Produktów 

Tradycyjnych MRiRW i otrzymał Perłę w konkursie Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo. 

Miód spadziowy, płynny lub skrystalizowany, otrzymany 

jest ze spadzi pochodzącej z jodły pospolitej (średnio 70% lub 

więcej). Miód może też zawierać spadź innych drzew iglastych 

(głównie świerku lub sosny) oraz śladowe ilości pyłków roślin nektarodajnych lub 

wiatropylnych. Jego konsystencja jest gęsta i lepka, a barwa - ciemnobrązowa, z zielonkawymi 

refleksami, po krystalizacji zaś powoli jaśnieje. Podkarpacki miód spadziowy ma typowo 

 

Fot. 5. Podkarpacki miód 

spadziowy ze spadzi 

iglastej  



27 
 

żywiczny aromat, przypominający zapach igliwia i łagodny, słodki smak. Zawiera znacznie 

większe ilości białka, mikroelementów oraz związków fenolowych w porównaniu do innych 

miodów. Z tego względu jest polecany w chorobach dolnych dróg oddechowych jak zapalenie 

oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie płuc, gruźlica, przy obniżonej odporności oraz  

w chorobach serca i naczyń krwionośnych. Jest zalecany dla alergików, osób starszych  

i cierpiących na niedokrwistość, przemęczonych i rekonwalescentów. 

3. Sprzedaż i spożycie miodu 

 Cena miodu jest przede wszystkim uzależniona od odmiany, miody rzadziej 

produkowane skupowane i sprzedawane są po znacznie wyższych cenach (tab. 7). Najniższe 

ceny w skupie hurtowym uzyskują miody rzepakowe i wielokwiatowe (10 – 12 zł), najwyższą  

miody wrzosowe (odpowiednio 35 zł/kg). Istotne znaczenie przy tej formie skupu miała jakość 

miodu. Wysoka zawartość pyłku przewodniego w przypadku odmianowych miodów 

nektarowych czy wysoka przewodność elektryczna w miodach spadziowych, wpływały na 

uzyskiwanie wyższych cen skupu. W sprzedaży detalicznej cena miodu była istotnie wyższa, 

miody rzepakowe kosztowały średnio 22 zł/kg. Wyższa w stosunku do lat ubiegłych podaż 

miodu spadziowego ze spadzi iglastej spowodowała spadek cen tego produktu do poziomu 32,6 

zł/kg. Średnia cena 1 kg miodu wrzosowego w sprzedaży bezpośredniej wynosiła prawie 45 zł. 

Spośród wszystkich form dystrybucji miodu najwyższe ceny odnotowano w sprzedaży 

detalicznej. Różnice w porównaniu do cen w sprzedaży bezpośredniej wynosiły od ok. 0,4 zł/kg 

(miód wielokwiatowy) do nawet 25 zł/kg w przypadku miodu wrzosowego. Według danych  

z organizacji pszczelarskich podstawowym kanałem zbytu miodu była sprzedaż bezpośrednia, 

która stanowiła 79% całkowitej produkcji (rys. 8).  

Rys. 8. Struktura sprzedaży miodu w 2015 roku 

[Semkiw, 2015] 
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Tabela 7. Ceny miodu (zł/kg) w okresie jesiennym w 2015 roku  

Odmiana 

miodu 

Sprzedaż 

bezpośrednia 

Sprzedaż do punktów 

skupu 
Sprzedaż detaliczna 

min max średnio min max średnio min max średnio 

wielokwiatowy 14,0 35,0 22,8 10,0 12,0 11,5 17,0 35,0 23,2 

rzepakowy 13,0 33,0 21,2 10,0 12,0 11,1 20,0 27,5 22,7 

akacjowy 18,0 35,0 26,0 16,0 17,0 16,5 25,0 42,5 31,3 

lipowy 18,0 36,7 25,5 14,0 17,0 16,0 20,5 42,5 29,4 

gryczany 18,0 40,0 28,0 14,0 17,50 16,1 19,3 42,5 30,3 

ze spadzi 

iglastej 
23,0 40,0 32,6 20,0 29,0 24,8 33,0 57,5 42,7 

ze spadzi 

liściastej 
20,0 42,6 28,7 14,0 17,0 15,0 25,0 42,5 30,6 

wrzosowy 35,0 60,0 44,6 30,0 40,0 35,0 60,0 87,9 69,8 

[Semkiw, 2015] 

 

Polska od wielu lat importuje duże ilości miodu, a tendencja ta ma charakter rosnący. 

Co ważne nie maleje także eksport tego produktu na zagraniczne rynki zbytu, jednakże na 

przestrzeni lat nie zmieniło się saldo, które pozostaje ujemne. W 2014 roku, import miodu do 

kraju wyniósł ok. 22,6 tys. ton, a średnia cena zapłacona za zagraniczny miód oscylowała na 

poziomie ok. 1,9 EUR/kg (tab. 8). W tym samym czasie eksportowano 15,3 tys. ton o wartości 

ok. 38,7 mln EUR (średnio sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku 2,5 EUR/kg).  

W porównaniu do 2013 roku import zwiększył się o ok. 13,1%, zaś eksport o ok. 36,5%.  

W pierwszych 9 miesiącach 2015 roku wyeksportowano z kraju ponad 7,2 tys. ton miodu zaś 

import wyniósł prawie 14 tys. ton (tab. 8). W tym okresie najwięcej miodu z Polski 

sprzedawano na rynkach UE, a głównym odbiorcą były Niemcy (ok. 1,9 tys. ton miodu)  

i Francja (1,03 tys. ton) (tab. 8). Poza Europą miód z Polski trafił też do Arabii Saudyjskiej (ok. 

96 ton) i do Stanów Zjednoczonych Ameryki (ok. 56 ton). Najwięcej miodu przywieziono do 

Polski z Chin i Ukrainy – łącznie ok. 11,3 tys. ton (tab. 8). Przeciętnie za kg importowanego do 

kraju miodu płacono 2,2 EUR, zaś firmy eksportujące otrzymywały średnio 2,8 EUR/kg. 
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Tabela 8. Struktura handlu zagranicznego na rynku miodu w 2015 roku 

IMPORT EKSPORT 

Kraj 

pochodzenia 

Masa 

w tonach 

Średnia cena 

EURO/kg 

Kraj 

pochodzenia 

Masa 

w tonach 

Średnia cena 

EURO/kg 

Chiny 6040,8 1,6 Niemcy 1939,4 2,8 

Ukraina 5314,6 2,0 Francja 1035,1 2,8 

Bułgaria 760,9 3,2 Hiszpania 1019,5 2,8 

Rumunia 584,9 3,6 Włochy 899,9 2,9 

Niemcy 382,9 4,3 Rumunia 537,4 1,9 

Mołdowa 184,4 3,3 Dania 334,0 2,7 

Hiszpania 134,3 5,0 
Wielka 

Brytania 
268,6 3,9 

Argentyna 97,8 3,9 Słowacja 189,3 2,2 

Tajlandia 95,4 2,2 Belgia 185,1 2,6 

Litwa 89,8 4,3 Grecja 183,8 3,3 

Nowa Zelandia 22,8 60,0 Bułgaria 159,5 2,2 

Inne 241,1 4,0 Inne 522,8 4,0 

Razem 13949,6 2,2 Razem 7274,5 2,8 

[Semkiw, 2015] 

Spożycie miodu w Polsce z roku na rok systematycznie wzrasta. Według ostatnich 

doniesień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spożycie miodu w Polsce wzrosło o połowę  

w przeciągu ostatnich dwudziestu lat i aktualnie oscyluje w granicach 0,6-0,62 kg/osobę/rok. 

Miód pszczeli jest jednym z produktów, który zyskał znaczenie na polskim rynku artykułów 

spożywczych w ostatnich latach. Za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiedzialna jest zmiana 

podejścia konsumentów do zdrowego stylu życia. Coraz większe grono Polaków jest 

zainteresowanych naturalnymi produktami. Konsumenci zaczynają coraz bardziej cenić 

artykuły spożywcze pochodzące wprost z natury. Wiąże się to przede wszystkim z troską  

o zdrowie, z czym bezpośrednio utożsamia się regularne spożywanie miodu. 

 

3.1. Spożycie miodu na Podkarpaciu w badaniach ankietowych 
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Podobny wzrostowy trend spożycia miodu zaobserwowano na Podkarpaciu. Ankieta 

internetowa przeprowadzona pośród mieszkańców Podkarpacia (70 respondentów) wykazała, 

że ponad 92% ankietowanych regularnie 

spożywa miód. 13% ankietowanych spożywa 

miód codziennie, a 57% kilka razy w tygodniu 

(rys. 9). Okazuje się, że najczęstszą formą 

spożywania miodu na Podkarpaciu jest jego 

wykorzystywanie jako substancji słodzącej do 

napojów (46%), a także jako dodatek do 

pieczywa (30%). 

Mieszkańcy Podkarpacia największym 

zaufaniem darzą pszczelarzy i to właśnie 

bezpośrednio u nich kupują miód, a podczas jego 

zakupu najczęściej kierują się zaufaniem do producenta. Cieszy fakt, że tak mały odsetek (7%) 

społeczeństwa naszego regionu zaopatruje się w miód w super czy hipermarketach, gdzie łatwo 

jest oszukać konsumenta sprzedając miód fałszowany, bądź importowany (rys. 10). Okazuje 

się, że wiedza mieszkańców Podkarpacia na temat miodu jest przeciętna, ponieważ jedynie 

36% ankietowanych sięga po miód ze względu na jego walory lecznicze. Porównywalna ilość 

(32%) ankietowanych spożywa miód ze względu na jego walory smakowe, a 26% z powodu 

jego walorów odżywczych. Ponad połowa ankietowanych (53%) jest przyzwyczajona do 

posiadania miodu, a nowy słoik kupuje gdy zabraknie go w domu. 15% ankietowanych nie 

dopuszcza do braku miodu w domu i zawsze kupuje na zapas, a 13% kupuje go w okresie 

przeziębieniowym tzn. jesienią (rys. 11). 

53%

15%

4%

15%

13%

gdy zabraknie w domu okazjonalnie

podczas choroby na zapas

jesienią

13%

15%

57%

15%

codziennie 2-3 razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu kilka razy w roku

Rys. 11. Powody zakupu miodu wg 

ankietowanych 

Rys. 9. Częstotliwość spożywania miodu 

wśród mieszkańców podkarpacia 
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Rys. 10. Miejsce zakupu miodów wg 

ankietowanych 
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Ankieta potwierdziła, że największym zainteresowaniem pod względem barwy cieszą 

się miody złociste (75%) i ciemne (23%). Miód jasny w ogóle nie wzbudza zainteresowania 

wśród konsumentów. Większość ankietowanych, aż 46% spożywa miód jako dodatek słodzący 

do napojów, a jedna trzecia jako dodatek do pieczywa (rys. 12). Nie jest zaskoczeniem, że za 

najbardziej popularny produkt 

pszczeli na Podkarpaciu uważa się 

miód wielokwiatowy (Rys. 13). Jego 

przyjemny smak i zróżnicowany 

skład dostarcza organizmowi wielu 

różnorodnych składników. Miód 

spadziowy zajmuje w rankingu drugie 

miejsce. Może to być związane nie 

tylko z jego właściwościami 

zdrowotnymi, czy specyficznym 

smakiem, ale też z szeroką dostępnością 

tego produktu w naszym regionie. Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszy się również 

miód lipowy. Prawdopodobnie jest to spowodowane szeroką wiedzą na temat jego właściwości 

leczniczych w przeziębieniu oraz przyjemnym smakiem. 

Rys. 13. Preferencje konsumentów odnośnie wyboru odmiany miodu 

Ponad połowa ankietowanych (67%) preferuje miód płynny, jedna trzecia częściowo 

skrystalizowany, podczas gdy żaden z ankietowanych nie wyraził zainteresowania miodem 

skrystalizowanym (rys. 14). W związku z tym, wyzwaniem dla producentów miodu jest 

uzyskanie miodu, który jak najdłużej utrzyma się w stanie płynnym, a jednocześnie zachowa 

jak najwięcej walorów zdrowotnych. 
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Na pytanie ‘Jakie czynniki mogłyby zwiększyć spożycie miodu?’ prawie połowa 

ankietowanych (43%) odpowiedziała, że duży wpływ mogłaby mieć w tej kwestii większa 

wiedza na temat jego walorów odżywczych. 

Na drugim miejscu konsumenci postawili na 

zmniejszenie ceny (34%). 

Analogiczne badania zostały 

przeprowadzone wśród studentów kierunku 

Technologia Żywności i żywienie człowieka 

w Uniwersytecie Rzeszowskim (100 

studentów II roku w tym 87 kobiet i 13 

mężczyzn oraz 44 studentów IV roku w tym 

40 kobiet i 4 mężczyzn). Oceny wiedzy na 

temat właściwości prozdrowotnych miodów  

i jednocześnie ocena spożycia tych 

produktów pszczelarskich dokonano  

w oparciu o opracowany kwestionariusz 

ankiety, składający się z 26 pytań.  

W ankiecie pytano między innymi  

o częstotliwość spożywania miodu, zaledwie 

4% ankietowanych korzysta z dobrodziejstwa 

miodu codziennie, sporadycznie spożywa 

miód aż 68% (rys. 15). Preferowana przez 

studentów odmiana miodu to miód 

wielokwiatowy – 49,3% ankietowanych (rys. 

16). Do popularnych odmian należy też miód spadziowy -24,3% i lipowy-12,5%, pozostałe 

odmiany używane są przez nielicznych smakoszy. 

Rys. 16. Popularność miodów odmianowych wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
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Znaczna część badanych respondentów 

(82 osoby) zadeklarowała jako cel spożywania 

miodów – lekarstwo na przeziębienie, 

natomiast 36 osób używa miodu jako substytut 

cukru (rys. 17).  

Zapytano studentów, gdzie można 

kupić prawdziwy miód. 86% osób uważa, że 

prawdziwy miód można kupić wyłącznie  

u pszczelarza, a 47% jest zdania, że miód 

można nabyć również w sklepie ze zdrową 

żywnością (rys. 18).  

Rys. 18. Miejsce zakupu miodu wg studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Na pytanie „jakie znasz właściwości prozdrowotne miodów?” (podpowiedzi: wzmacnia 

serce, zwiększa odporność, leczy żołądek, odchudza, oczyszcza nerki), aż 68% ankietowanych 

wskazywało tylko jedną właściwość miodu (w większości „zwiększa odporność”). Nikt nie 

zaznaczył 5 odpowiedzi, mimo iż miód wykazuje wszystkie wymienione właściwości 

prozdrowotne. Natomiast zaledwie 5-9% ankietowanych potrafiło dopasować maksymalnie  

4 miody do chorób, w profilaktyce których mogą być stosowane. 

Po przeanalizowaniu ankiet i porównaniu wyników dwóch grup, stwierdzono, że wiedza 

na temat korzyści jakie płyną ze spożywania miodu, jest ciągle niedostateczna. Ankietowani 

wiedzą, że miód jest zdrowy, ale nie wiedzą dokładnie na czym polega jego działanie oraz jak 

można wykorzystywać miód by w pełni korzystać z jego właściwości.  

Podsumowując pocieszający jest fakt, że coraz więcej osób sięga po miód, jednak biorąc 

pod uwagę jego wszechstronnie dobroczynne działanie liczba sympatyków tego produktu jest 

wciąż za mała. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że potrzebne jest zwiększenie 
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świadomości konsumentów na temat właściwości prozdrowotnych miodu oraz zachęcenie ich 

do częstszego spożywania tego produktu. 

 

4. Jakość miodów podkarpackich w ocenie laboratoryjnej 

Z chemicznego punktu widzenia, miód jest wysoce higroskopijnym i przesyconym 

wodnym roztworem cukrów. Pod względem analitycznym charakteryzuje się bardzo złożonym 

składem matrycy (tab. 9). Zawartość poszczególnych składników miodu wykazuje duże 

zróżnicowanie, zależnie od pochodzenia miodu. 

Tabela 9. Porównanie składu komponentów dla miodu spadziowego i nektarowego. 

[Bogdanov i in., 2003] 

Skład miodu zależy przede wszystkim od gatunku rośliny, z której został zebrany nektar 

lub spadź, ale także od czynników zewnętrznych takich jak klimat, warunki środowiskowe czy 

też ingerencja pszczelarza. Badania określonych parametrów przeprowadzane są przez 

specjalistyczne, akredytowane laboratoria, jednakże niektóre z tych analiz pszczelarz może 

przeprowadzić u siebie w pasiece. Szczegółowe procedury zawarte są w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. [Dz.U. 2009, poz. 94], a także 

zostały określone przez International Honey Commision (IHC). Niestety, podczas oceny miodu 

niezbędna jest specjalistyczna aparatura, której koszt jak również obsługa przewyższa 

możliwości i umiejętności pszczelarzy.  

4.1. Wskaźniki uwzględnione w regulacjach prawnych 

4.1.1.Woda 

Zgodnie z Polską Normą zawartość wody w dojrzałym miodzie nie może przekraczać 

20%, z wyjątkiem miodu wrzosowego, gdzie wartość ta nie może osiągnąć wartość 23%. 

Składnik 
Miód spadziowy 

[g/100g] 

Miód nektarowy 

[g/100g] 

Woda 16,3 17.2 

Cukry: 

Fruktoza 

Glukoza 

Sacharoza 

80,5 

31,8 

26,1 

0,5 

79,7 

38,2 

31,3 

0,7 

Związki mineralne 0,9 0,2 

Białka, aminokwasy 0,6 0,3 

Wolne kwasy 1,1 0,5 
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Średnia zawartość wody w miodzie wynosi 17-18%, jednakże niektóre miody wielokwiatowe 

i spadziowe zawierają ok. 13-15% wody. Miody w pełni dojrzałe zawierają zwykle mniej wody; 

jej zawartość wynosi przeciętnie 14-16% w miodach nektarowych i 15% w miodach 

spadziowych. Miód jest substancją higroskopijną i jeżeli jest przechowywany w otwartym 

opakowaniu  to jego wierzchnia warstwa reaguje na prężność pary wodnej z otoczenia i albo 

pobiera wilgoć z powietrza albo oddaje część swojej wody do otaczającego powietrza. 

Zawartość wody określa się refraktometrycznie w miodzie znajdującym się w stanie 

płynnym. Metoda ta określa zawartość wody w miodzie wyrażoną w procentach wagowych, 

odpowiadającą oznaczonemu współczynnikowi refrakcji. 

Badania przeprowadzone na 90 próbkach podkarpackich miodów wykazały, że w 91% 

miód spełniał zalecenia PN (rys. 19). Najwyższą zawartością wody charakteryzowały się miody 

nawłociowe i wielokwiatowe ok. 19%, podczas gdy miody lipowe, rzepakowe i spadziowe 

zawierały ok 18% wody. 

Rys. 19. Średnia zawartość wody (%) w podkarpackich miodach odmianowych (n=90) 

4.1.2. Cukry 

Miód jest mieszaniną różnych węglowodanów, a ich ogólna zawartość jest zależna od 

odmiany miodu. Najwięcej cukrów zawiera miód akacjowy, zaś najuboższe w węglowodany 

są miody spadziowe oraz nektarowo-spadziowe. Główną frakcję cukrów stanowią 

monosacharydy, czyli cukry proste - glukoza i fruktoza, których przeciętna zawartość kształtuje 

na poziomie 31,8-41,2% fruktozy oraz 28,3-30,7% glukozy. Disacharydy występują 

w porównywalnej ilości we wszystkich rodzajach miodów. Przedstawicielem tej grupy cukrów 

występującym w miodzie w największych ilościach jest sacharoza, a jej maksymalna zawartość 
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wg PN wynosi 5%. Najmniejszą ilość tego disacharydu stwierdzono w miodzie wrzosowym  

i rzepakowym, najwyższą w akacjowym i spadziowym. Trzecią grupą cukrów, którą można 

wyróżnić w składzie chemicznym miodu są trisacharydy (trójcukry). Jest nim m. in. 

melecytoza, czyli cukier syntetyzowany w organizmach mszyc i czerwców z cukrów prostych. 

Melecytozę spotykamy w miodach spadziowych w ilości nie przekraczającej 28%. 

Polisacharydem (wielocukrem), który występuje w składzie chemicznym miodu są dekstryny. 

Ich ilość w miodach nektarowych kształtuje się średnio 1-2%, natomiast miody spadziowe 

zawierają ich do 15%. 

Analizę ilościową cukrów wykonuję się metodą chromatografii cieczowej (HPLC). 

Odpowiednio przygotowany i przefiltrowany wodny roztwór miodu podaje się do aparatu, 

który pokazuje wyniki w formie pików (chromatogram). Każdy z identyfikowanych cukrów 

jest zobrazowany jako pik o różnej wysokości (w zależności od jego zawartości w miodzie)  

i w odmiennym czasie od rozpoczęcia analizy (w zależności od rodzaju cukru). Otrzymane piki 

porównuje się z pikami wzorców. Zawartość poszczególnych związków wyznacza się na 

podstawie powierzchni lub wysokości piku(rys. 20). 

Rys. 20. Przykładowy chromatogram dla miodu wielokwiatowego 

Spośród 150 przebadanych miodów podkarpackich największą zawartością fruktozy 

charakteryzowały się miody wielokwiatowe i lipowe, średnio ok. 40 g/100g, najniższą zaś 

miody mniszkowe, średnio ok. 34 g/100g. Pod względem poziomu glukozy, najobfitsze w ten 
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cukier okazały się miody rzepakowe, średnio 34 g/100g, najuboższe zaś miody spadziowe  

i lipowe, średnio ok. 28 g/100g. Lekkie przekroczenia normy pod względem sacharozy 

zaobserwowano dla miodów spadziowych (tab. 10). 

Tabela 10. Zawartość (g/100g) cukrów w podkarpackich miodach odmianowych (n=150) 

Cukier 

Odmiana 
Fruktoza Glukoza Sacharoza Maltoza Trehaloza Melecytoza 

Wielokwiatowy 
Średnia 

Min-max 

40,26 

32,60-48,11 

31,66 

26,53-39,47 

4,52 

1,53-12,91 

0,61 

0-3,57 

0,13 

0-2,18 

0,11 

0-1,29 

Nektarowo-

spadziowy 

Średnia 

Min-max 

38,96 

36,14-42,65 

29,83 

26,13-33,10 

4,07 

1,21-6,88 

0,31 

0-2,64 

0,18 

0-2,14 

0,26 

0-1,08 

Spadziowy 
Średnia 

Min-max 

38,62 

31,50-50,51 

27,81 

20,12-33,88 

6,04 

0,35-12,57 

2,05 

0-7,28 

0,10 

0-0,94 

0,45 

0-2,42 

Mniszkowy 
Średnia 

Min-max 

34,27 

32,90-37,31 

30,74 

25,25-33,27 

4,99 

3,04-7,31 

0,87 

0-4,32 

0,10 

0-0,51 

0,09 

0-0,48 

Nawłociowy 
Średnia 

Min-max 

35,00 

32,54-38,32 

31,34 

27,56-35,71 

4,43 

1,64-9,74 

0,08 

0-0,88 

0,11 

0-1,23 

0,07 

0-0,56 

Gryczany 
Średnia 

Min-max 

37,11 

33,54-41,94 

29,60 

27,55-31,63 

3,71 

2,18-5,13 

0,51 

0-1,51 

0,41 

0-1,16 

0,19 

0-0,40 

Rzepakowy 
Średnia 

Min-max 

37,22 

31,59-40,75 

34,41 

28,63-38,70 

5,31 

2,59-8,47 

0,47 

0-2,80 
n.d. 

0,05 

0-0,29 

Lipowy 
Średnia 

Min-max 

39,85 

37,75-41,40 

28,08 

26,53-30,10 

4,19 

3,22-5,08 

1,32 

0-2,71 

0,16 

0-0,45 
n.d. 

n.d. – poniżej poziomu detekcji 

 

Zawartość cukrów może być również badana metodą polarymetryczną. Polarymetria 

jest to metoda optyczna, która polega na badaniu właściwości substancji wykazujących 

zdolność do skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego przechodzącego przez ośrodki 

optycznie czynne w roztworze. Wielkością mierzoną jest kąt skręcenia płaszczyzny światła 

spolaryzowanego (w stopniach). Substancje optycznie czynne powodują skręcenie płaszczyzny 

w prawo (substancja prawoskrętna), wówczas przed wartością kąta stawiany jest znak „+”, bądź 

w lewo (substancja lewoskrętna), której przed wartością kąta widnieje znak „-”. 

W miodzie występuje mieszanina cukrów redukujących, głównie glukoza i fruktoza, jak 

również pewna zawartość sacharozy. Sacharoza posiada skręcalność właściwą dodatnią  

i wynosi ona +66,5º. Natomiast cukier inwertowany -  równomolowa mieszanina D-glukozy  

i D-fruktozy powstająca z sacharozy w wyniku przemian enzymatycznych (enzym inwertaza) 

zachodzących w przewodzie pokarmowym pszczoły - skręca płaszczyznę światła 

spolaryzowanego w lewo, ponieważ D-fruktoza skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego  

z większą siłą w lewo niż D-glukoza w prawo. Miody nektarowe charakteryzują się ujemną 

skręcalnością właściwą, natomiast miody spadziowe wykazują skręcalność dodatnią (rys. 21).  
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Rys. 21. Skręcalność właściwa badanych odmian miodów (n=40) 

 Analizy wykazały, że skręcalność miodu pozwala jednoznacznie odróżnić miód 

spadziowy (+) od nektarowego (-), jednak ze względu na zbliżony zakres pomiarów parametr 

ten nie może być stosowany do identyfikacji miodów nektarowych. 

4.1.3. HMF 

Zbyt długie przechowywanie miodu bądź poddanie go obróbce termicznej aktywuje 

wiele przemian pomiędzy grupą karbonylową lub hemiacetalową cukrów redukujących a grupą 

aminową aminokwasów lub peptydów obecnych w produkcie. Jest to złożony proces 

prowadzący do powstania związków zmieniających smak, zapach czy atrakcyjność produktów 

spożywczych, znany jako reakcja Maillarda. Jednym z produktów takiej reakcji jest  

5-hydroksymetylofurfural (HMF). Związek ten jest obecny w wielu produktach spożywczych 

tj. pieczywo, przecier pomidorowy, kawa, czekolada i in., a jego dzienne dopuszczalne spożycie 

dla dorosłej osoby ustalono na 150 mg/dobę (2,5 mg/kg masy ciała). 

HMF powstaje w miodzie podczas jego przechowywania w niewłaściwych warunkach 

lub na skutek zbyt długiego i niekontrolowanego ogrzewania, najczęściej przy upłynnianiu 

(dekrystalizacji) miodu. Wg zaleceń MRiRW zawartość hydroksymetylofurfuralu (HMF) 

określa się w klarownym, przefiltrowanym, wodnym roztworze miodu przy użyciu metody 

HPLC z odwróconymi fazami i detekcją UV, gdzie otrzymany sygnał porównuje się  

z wzorcami o znanym stężeniu. Jest to metoda wymagająca specjalistycznej aparatury, 

kosztownych odczynników oraz wyszkolonej kadry. Niemniej jednak istnieje kilka innych, 
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prostszych i mniej kosztowych metod oznaczania HMF w miodzie. W warunkach 

laboratoryjnych stosuje się najczęściej metody spektrofotometryczne, ale istnieje również łatwa 

i szybka metoda reflektomertyczna.  

Zawartość HMF w badanych próbach podkarpackich miodów odmianowych wykonano 

za pomocą reflektometru Reflectoquant (rys. 22). Analiza polega na zanurzeniu specjalnego 

paska w odpowiednio 

rozcieńczonym wodnym 

roztworze miodu, 

umieszczeniu paska  

w urządzeniu i odczytaniu 

gotowego wyniku. Pomiar 

trwa kilka sekund, ale ze 

względu na zakres czułości 

testu (1-60 mg/l), 

oznaczenie jest wiarygodne dla koncentracji HMF powyżej 1mg/100g miodu, co pozwala na 

szybką weryfikację spełniania wymagań normy (<3 mg/100g miodu). Zaletą tego urządzenia 

jest również jego wielofunkcyjność i możliwość wykonywania wielu innych analiz miodu 

takich jak zawartość witaminy C, cukrów ogółem, glukozy, fruktozy i innych. Warunkiem jest 

posiadanie odpowiednich zestawów pasków. 

Zawartość HMF w 90 przebadanych próbkach podkarpackich miodów odmianowych 

kształtowała się w zakresie 0,77 do 23,04 mg/kg (tab. 11). Według Polskiej Normy [PN-88/A-

77626-Miód pszczeli, 1988] zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu nie może przekroczyć 30 

mg/kg, natomiast Rozporządzenie MRiRW [2003] określa ilość HMF w miodzie pszczelim na 

nie więcej niż 40 mg/kg.  

Tabela 11. Zawartość HMF (mg/kg) w podkarpackich miodach odmianowych (n=40) 

Odmiana Średnio Min Max 
% przekroczeń 

normy (30mg/kg) 

Wielokwiat 6,12 0,77 13,92 0 

Lipa 7,61 0,45 8,61 0 

Nawłoć 6,80 0,70 19,80 0 

Rzepak 6,12 0,21 7,19 0 

Spadź 6,67 0,69 10,49 0 

 

Rys. 22. Reflektometr Reflectoquant firmy Merck 
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4.1.4. Przewodność 

Wynikiem obecności zdysocjowanych związków chemicznych w miodzie jest jego 

przewodność elektryczna. Miód zawiera kwasy organiczne i sole mineralne, które ulegają 

jonizacji, w roztworze i mają właściwość przewodzenia prądu elektrycznego. Ilość związków 

mineralnych w miodach spadziowych jest większa w porównaniu z miodami nektarowymi, stąd 

też wyższa przewodność elektryczna tych miodów. Badania wielu naukowców wskazują, że 

przewodność elektryczna miodów jest zmienna w zależności od pochodzenia botanicznego 

tych produktów i może służyć jako parametr przydatny do określania jakości i czystości 

miodów  

Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej miodu polega na pomiarze oporu 

elektrycznego za pomocą naczynka konduktometrycznego, roztworu zawierającego 20 g miodu 

w przeliczeniu na suchą masę w 100 ml wody destylowanej 

(udowodniono, że dla miodu najlepszym roztworem – 

zapewniającym największe przewodzenie prądu, 

optymalne stężenie i ruchliwość jonów, jest 20% wodny 

roztwór miodu). Analiza polega na zanurzeniu specjalnej 

elektrody w roztworze miodu o temp. 20ºC, po czym 

odczytaniu z wyświetlacza konduktometru (fot. 6) wyniku, 

zazwyczaj w milisimensach (mS) i obliczeniu 

przewodności właściwej (mS/cm).  

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 2003 r. przewodność właściwa miodów 

powinna wynosić maksymalnie 0,8 mS/cm z wyjątkiem 

miodów spadziowych, gdzie wielkość ta może być nieco 

wyższa. 

Badania wykonane na 90 próbkach podkarpackich 

miodów wykazały iż przewodność właściwa testowanych miodów była bardzo zróżnicowana 

nawet w obrębie jedne odmiany (rys. 23). Najwyższą przewodnością właściwą 

charakteryzowały się miody spadziowe średnio 0,8 mS/cm, najniższą zaś miody rzepakowe 

średnio 0,2 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Konduktometr do 

oznaczania przewodności miodu 
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Rys. 23. Przewodność właściwa (mS/cm) podkarpackich miodów odmianowych (n=90) 

 

4.1.5. pH i wolne kwasy 

Zawartość kwasów organicznych w miodzie jest stosunkowo mała, gdyż wynosi 0,005-

0,3% w przeliczeniu na kwas mrówkowy. Zawartość kwasów w miodzie może być różna  

w zależności od rodzaju miodu czy sposobu karmienia pszczół, ale też od terminu zbioru miodu, 

rodzaju wyjściowego surowca, siły rodziny pszczelej, a nawet rasy pszczół. Tak wiele 

czynników wpływa na zawartość kwasów w miodzie ponieważ pochodzą one przede 

wszystkim od pszczół, a jedynie w niewielkim stopniu z samych roślin. Kwasy w miodzie 

powstają z czystej glukozy poprzez jej przetwarzanie przy udziale odpowiednich enzymów 

pszczelich. 

Lista kwasów, jakie występują w miodzie, jest stosunkowo długa. Występują kwasy 

takie jak: bursztynowy, glukonowy, cytrynowy, jabłkowy, mlekowy, mrówkowy, octowy, 

szczawiowy, masłowy, walerianowy i wiele innych. Od zawartości poszczególnych kwasów 

uzależniona jest wartość smakowa różnych odmian miodu. Na tej podstawie można też 

stwierdzić, na jakich pożytkach pszczoły zbierały nektar i pyłek. Wraz z dojrzewaniem miodu 

wzrasta jego kwasowość. Nadmierną kwasowość wykazują miody sfermentowane. 

Należy jednak zaznaczyć, że kwasowość miodu można wyrażać w dwojaki sposób. Jako 

pH, które określa kwasowość czynną, zależną od mocy kwasów, a nie od ich stężenia, oraz jako 

kwasowość miareczkową wyrażaną w mval/kg miodu, która określa stężenie kwasów 

niezależnie od ich mocy. Średnie pH miodów wynosi ok. 4 (dla nektarowych od 3,8 do 4,9,  

a dla spadziowych od 4,2 do 4,9), a kwasowość miareczkowa ok. 30 mval/kg produktu. Zgodnie 
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z Rozporządzeniem MRiRW zawartość wolnych kwasów w miodzie nie powinna przekraczać 

wartości 50 mval/kg. 

Oznaczenie pH miodu jest stosunkowo łatwe i polega na zanurzeniu elektrody pH-metru 

(urządzenie podobne do konduktometru tylko z inną elektrodą) w wodnym roztworze miodu 

(10g miodu/75ml wody destylowanej) i odczytaniu wartości z aparatu. Natomiast oznaczenie 

wolnych kwasów jest bardziej skomplikowane i wymaga specjalistycznego szkła 

laboratoryjnego oraz odpowiednich odczynników. Wodny roztwór miodu (taki jak do 

oznaczania pH) miareczkuje się 0,1M NaOH do pH=8,3. Objętość zużytego NaOH przelicza 

się na równoważniki mval/kg. 

Badania przeprowadzone dla 90 próbek podkarpackich miodów wykazały, że wszystkie 

testowane miody wykazywały pH ok. 4, z czego najniższym pH charakteryzowały się miody 

nawłociowe, a najwyższym spadziowe (tab. 12). 

Analizy zawartości wolnych kwasów wykazały, że najmniejszą kwasowością 

charakteryzowały się miody rzepakowe, podczas gdy największe wartości zanotowano dla 

miodów nawłociowych (tab. 12). Większość badanych próbek zmieściła się w wyznaczonej 

przez MRiRW granicy, jedynie jedna próbka miodu nawłociowego osiągnęła wartość powyżej 

normy. 

Tabela 12. pH i zawartość wolnych kwasów (mval/kg) w podkarpackich miodach odmianowych (n=90) 

Odmiana 
pH Zawartość wolnych kwasów 

Średnio min max Średnio min max 

wielokwiat 3,74 3,30 4,80 30,01 10,00 50,00 

lipa 3,82 3,60 4,20 34,25 22,00 41,00 

nawłoć 3,61 3,20 4,30 41,00 20,50 56,00 

rzepak 3,82 3,63 4,00 18,50 15,50 22,50 

spadź 4,18 3,40 4,70 32,34 12,50 46,00 

 

4.1.6. Diastaza 

Najważniejszymi enzymami w miodzie są amylazy. Powodują one rozkład skrobi do 

glukozy i maltozy. Wśród składników miodu znajdziemy zarówno α-amylazy, jak i β-amylazy. 

Miarą aktywności α-amylazy jest liczba diastazowa, natomiast w przypadku β-amylazy – 

wartość diastatyczna. W dojrzałym miodzie liczba diastazowa wyrażana jako wartość DN 

(skala Shade’a) waha się od 23,8 do 38,5 DN i zależy od rodzaju miodu. Dzięki liczbie 

diastazowej można w prosty sposób określić, czy miód jest świeży i dojrzały, a także czy nie 

był zbyt mocno przegrzany, zanim został rozlany do słoików. Największą liczbę diastazową 
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mają zwykle miody gryczane oraz miody wytwarzane ze spadzi. Liczba diastazowa jest też 

pomocna przy wykrywaniu zafałszowań miodu. Jeśli jest niższa niż 8 DN może świadczyć albo 

o przegrzaniu albo o zafałszowaniu. 

Aktywność diastatyczną miodu określa się metodą kolorymetryczną, w której jako 

substrat stosowana jest nierozpuszczalna skrobia 

związana z błękitnym barwnikiem. Podczas 

reakcji skrobia jest hydrolizowana przez amylazę, 

co prowadzi do otrzymania rozpuszczalnych w 

wodzie fragmentów łańcucha skrobi, tworzących 

z barwnikiem niebieskie połączenia, których 

absorbancja mierzona jest fotometrycznie (fot. 7). 

Absorbancja roztworu jest proporcjonalna do 

aktywności diastatycznej próbki. Wynik 

przeliczany jest na liczbę diastazową (DN) za 

pomocą specjalnego wzoru. 

Liczbę diastazową dla 150 próbek 

podkarpackich miodów oznaczono za pomocą 

tabletek PHADEBAS Honey Diastase test. 

Analizy wykazały zróżnicowaną aktywność 

amylazy w poszczególnych odmianach miodów (rys. 24). Najwyższą liczbą diastazową 

charakteryzowały się miody nektarowo-spadziowe oraz gryczane (ok. 35 DN), najniższą zaś 

miody rzepakowe (ok. 18 DN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 7. Aparat do pomiaru absorbancji UV-

VIS 
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Rys. 24. Liczba diastazowa (DN) podkarpackich miodów odmianowych (n=150) 

4.1.7. Barwa miodu 

Barwa miodu jest cechą charakterystyczną poszczególnych odmian miodu. Jest to cecha 

bardzo łatwo postrzegana i identyfikowana. Jej określanie, jako jednej z cech 

organoleptycznych, obok smaku, zapachu i sposobu krystalizacji, jest powszechnie stosowane 

do identyfikacji odmiany miodu. Barwa miodów może być niezwykle zróżnicowana: od bardzo 

jasnej niemalże białej, poprzez prawie wszystkie odcienie żółci do zielonkawej, brunatnej aż 

po prawie czarną. Barwa miodu zależy głównie od pochodzenia pożytku pszczelego i różni się 

nawet dla tej samej odmiany miodu (fot. 8). 

Fot. 8. Różnice w barwie miodów odmianowych po lewej dwa miody nawłociowe, po prawej 

rzepakowe 
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Miody spadziowe są ciemne, brunatne jednak mogą być również zielonożółte. 

Natomiast miody nektarowe są jasne, żółtawe. Bez względu na stan skupienia (ciekły, stały lub 

granulowany) barwa miodu powinna być zgodna z oczekiwaniami konsumenta. W większości 

krajów cena produktu jest uzależniona od jego barwy. W USA miody jasne np. cytrusowy lub 

akacjowy są droższe natomiast w Niemczech i Polsce bardziej cenione są miody ciemne. 

Zabarwienie produktu może ulec zmianie na 

ciemniejsze w okresie przechowywania. Jest to 

związane z zachodzeniem reakcji między 

aminokwasami a cukrami redukującymi, w wyniku 

której wytwarzają się barwniki melanoidowe. Jest to 

reakcja Maillarda, zwana też nieenzymatycznym 

brązowieniem. Zachodzi zazwyczaj w temperaturze 

podwyższonej, jednak może również zajść  

w temperaturze pokojowej. 

W kraju przy określeniu barwy miodu 

najczęściej posługujemy się PN-88/A-77626 „Miód 

pszczeli”, opisując barwę w sposób jakościowy (słownie). Taka ocena nie jest wystarczająca  

w przypadku eksportu. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Departamentu Rolnictwa USA miód jest klasyfikowany 

wg skali Pfunda, takie zalecenia zawarte są  

w wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Miodu 

(IHC). W tym celu opracowano specjalne urządzenie - 

kolorymetr firmy Lavibond, dedykowany do pomiarów 

barwy miodu. W oparciu o pomiar absorbancji miodu  

określa się barwę miodu w 7 stopniowej skali (rys. 25). 

W tej metodzie badaniu w kolorymetrze poddaje się 

miód ciekły względem gliceryny. Na podstawie absorbancji (intensywność zabarwienia) 

wyznacza się wartość wskaźnika (mm Pfunda), a na jego podstawie określa się kolor miodu 

(tab. 13).  

Istnieje kilka alternatywnych metod instrumentalnych określania barwy miodu, są to 

metody kolorymetryczne. Jedną z nich może być spektrofotometryczny pomiar absorbancji 

50% roztworu miodu przy długości 635 nm i klasyfikacja według skali Pfunda (test I). 

Klasyfikację miodu wg barwy przeprowadza się poprzez pomiar gęstości optycznej przy użyciu 

dowolnego  kolorymetru.  

Rys. 25. Skala barw wg Pfunda 

Tabela 13. Klasyfikacja barwy miodu 

wg Pfunda 

Color name 
Pfund Scale, 

mm 

Water White <9 

Extra White 9-17 

White 18-34 

Extra Light Amber 35-50 

Light Amber 51-85 

Amber 86-114 

Dark Amber >114 
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Inną wersję oznaczenia przedstwaili Beretta i in. [2005] , którzy zastosowali do oceny 

barwy miodu pomiar kolorymetryczny z wyznaczaniem wskaźnika mAU. Polega on na 

określeniu różnicy pomiędzy wartościami uzyskanymi przez pomiar dwóch długości fali 

450nm i 720nm i wyliczaniem wskaźnika (test II):  

mAU = (A450 – A720)*1000 

Badane miody rozcieńcza się w stosunku (1:1) w ciepłej destylowanej wodzie o temp. 45-50˚C, 

poddaje działaniu ultradźwięków przez 5min a następnie sączy przez filtr o wielkości porów 

0,45 μm w celu usunięcia dużych cząstek. Po przygotowaniu roztworu, przeprowadza się 

pomiar w spektrofotometrze przy wspomnianych powyżej długościach fal. Jeszcze inną metodę 

zaproponowali Eleazu i in. [2013], którzy oceniali barwę miodów w oparciu o wartość 

absorbancji mierzonej przy 560nm (test III). 

Próbki podkarpackich miodów odmianowych (n=20) poddano analizie barwy w oparciu  

o wartość mm Pfunda (test I) oraz pomiar wskaźników mAU (test II i III). Na podstawie 

uzyskanych wyników stworzono własna skalę barw miodów (tab. 14). 

Tabela 14. Skalę do kolorymetrycznego pomiaru barwy miodów (opracowanie własne) 

Barwa Odcień miodu 
Zakres 

Test I Test II Test III 

Biała 

 

10,3-56 243-394 80-120 

Jasnożółta 

 

41,1-114,7 588-928 143-328 

Bursztynowa 

 

84,6-198,2 985-1452 332-375 

Ciemnobrązowa 

 

144,8-246,5 1510-2900 399-1043 
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Badania wykazały, że ze względu na wysoką zmienność barwy miodów w obrębie odmiany,  

kolorymetryczna ocena barwy nie może być stosowana w celu weryfikacji odmiany miodu (rys. 

26), ponieważ zakresy wyznaczonych wskaźników dla różnych odmian miodu częściowo się 

pokrywają. 

 

Rys. 26. Zmienność barwy miodów odmianowych (zgodnie z deklaracją producenta) w teście II 

 

4.2. Składniki decydujące o bioaktywności miodu nieuwzględnione w regulacjach 

prawnych 

4.2.1. Aktywność antyoksydacyjna 

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania oznaczaniem potencjału 

przeciwutleniającego miodu. Dowiedziono, że pochodzenie botaniczne ma największy wpływ 

na aktywność przeciwutleniającą miodu, podczas gdy przetwarzanie i przechowywanie wpływa 

na aktywność antyoksydacyjną miodu tylko w niewielkim stopniu. Ponadto, wykazano, że 

aktywność przeciwutleniająca jest również silnie skorelowana z barwą miodu, wykazując, że 

miody koloru ciemnego charakteryzują się większą zawartością związków fenolowych, co  

w konsekwencji generuje ich większą aktywność przeciwutleniającą. 

Zasada oznaczenia całkowitej aktywności antyoksydacyjnej w miodach metodą FRAP, 

polega na określeniu zdolności składników miodu do redukcji jonów Fe3+ do jonów Fe2+, 

kompleksowanych przez związek TPTZ z wytworzeniem intensywnego, niebieskiego 

zabarwienia. Natężenie barwy mierzone jest spektrofotometrycznie. Wynik analizy wykonanej 

metodą FRAP przedstawia się jako ilość równoważników substancji wzorcowej (Troloks) na 

kg miodu. 
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Spośród 150 przebadanych próbek podkarpackich miodów największą aktywność 

antyoksydacyjną wykazały miody ciemne tj. gryczane, spadziowe oraz nektarowo-spadziowe, 

podczas gdy najniższą - miody rzepakowe (tab. 15). 

W wielu badaniach wykazano, że potencjał przeciwutleniający miodu jest silnie 

skorelowany ze stężeniem związków fenolowych w nim obecnych. W miodach, podobnie jak 

w innych produktach spożywczych, występują przede wszystkim flawonoidy i fenolokwasy, 

które wykazują działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, 

przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe.  Do grupy fenolokwasów należą pochodne kwasu 

benzoesowego (np. kwas galusowy) i cynamonowego, ale przede wszystkim kwasy 

hydroksycynamonowe (np. kawowy). Fenolokwasy w organizmie ludzkim wykazują 

zróżnicowaną aktywność biologiczną, m.in. zmiatają wolne rodniki, chelatują jony metali, 

mogą zmieniać aktywność enzymów i dostępność białek, przeciwdziałają chorobom 

wieńcowym, nowotworom i cukrzycy. Fenolokwasy wykazują korzystny efekt synergistyczny 

z innymi związkami biologicznie czynnymi. 

Do flawonoidów występujących w miodzie należą m.in.: kwercetyna, mircetyna, 

hesperydyna, apigenina, luteolina, kampferol i metoksykamferol. Spełniają one funkcję 

barwników (są m.in. odpowiedzialne za barwę poszczególnych miodów odmianowych)  

i wykazują silne działanie przeciwutleniające. Działają podobnie jak witamina C, która 

wzmacnia naczynia krwionośne. Flawonoidy uszczelniają wrażliwe ścianki mikroskopijnych 

kapilar, zaopatrujących każdą komórkę, oraz zwalczają atakujące je czynniki chorobotwórcze. 

Dzięki temu flawonoidy wspomagają leczenie hemoroidów, a także żylaków, krwawień 

podskórnych, oraz powstrzymują skłonność do krwawień. Ponadto, hamując utlenianie 

witaminy C, wielokrotnie zwiększają jej skuteczność. Flawonoidy ograniczają także 

powstawanie zakrzepów krwi przyczyniających się do udarów mózgu. Zmniejszają utlenianie 

LDL (tzw. dobrego cholesterolu), który ma niską gęstość – jego utlenianie powoduje 

zwiększanie tej gęstości i zatykanie tętnic. Oprócz tego flawonoidy wspólnie z witaminą C 

biorą udział w tworzeniu poprzecznych wiązań pomiędzy łańcuchami polipeptydowymi 

włókien kolagenu i w ten sposób uelastyczniają i wzmacniają naczynia krwionośne. 

Metoda oznaczania całkowitej zawartości związków fenolowych w miodzie opiera się 

na barwnej reakcji pomiędzy związkami fenolowymi obecnymi w próbce a odczynnikiem 

Folin-Ciocalteu (F-C) oraz spektrofotometrycznym pomiarze natężenia barwy. Wyniki 

pomiaru przedstawia się jako ilość równoważników substancji wzorcowej (kwas galusowy lub 

kwercetyna) na kg miodu. 
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Badania przeprowadzone na 150 próbkach podkarpackich miodów odmianowych 

wykazały największą zawartość związków fenolowych w miodach gryczanych (tab. 15). Ilość 

ta była kilkokrotnie wyższa niż w pozostałych odmianach miodów. Najmniejszą zawartość 

związków fenolowych stwierdzono w miodach rzepakowych. 

Tabela 15. Aktywność przeciwutleniająca (µmol Troloksu/kg) oraz całkowita zawartość związków 

fenolowych (mg kw. galusowego/kg) podkarpackich miodów odmianowych (n=150) 

Odmiana 
Aktywność przeciwutleniająca 

Całkowita zawartość związków 

fenolowych 

średnio min max średnio min max 

wielokwiat 1013,28 365,85 2399,17 219,32 102,99 546,77 

nektar-spadź 1483,53 582,87 2849,45 285,24 172,10 466,78 

spadź 1580,56 750,00 2658,84 293,41 135,12 485,14 

mniszek 951,04 512,43 1621,55 222,13 156,03 358,39 

gryka 2522,38 1417,13 2928,45 736,80 350,52 784,35 

lipa 807,30 372,93 1289,63 200,74 146,85 268,49 

rzepak 576,25 349,45 1036,59 133,99 99,65 191,46 

nawłoć 969,01 435,08 2372,93 209,33 108,71 468,97 

 

4.2.2. Biopierwiastki 

Poszczególne odmiany miodów różnią się nie tylko liczbą, ale również zawartością 

biopierwiastków, która wynosi od 0,05 do 0,3% w miodach nektarowych, a w miodach 

spadziowych osiąga nawet 1%. Ilość ta jest śladowa biorąc pod uwagę dzienne 

zapotrzebowanie, tak dla dzieci jak i dorosłych, na poszczególne biopierwiastki (tab. 16).  

Tabela 16. Zawartość biopierwiastków w miodzie i zalecane dzienne spożycie pierwiastków 

Składnik 

Średnia 

zawartość w 

miodzie 

[mg/100g] 

Zalecane dzienne spożycie 

Dzieci 1-4 lata Młodzież po 15 roku życia 

Sód (Na) 1,6-17 300 550 

Wapń (Ca) 3-31 600 1000-1200 

Potas (K) 40-3500 1000 2000 

Magnez (Mg) 0,7-13 80 300-400 

Fosfor (P) 2-15 500 700-1250 

Cynk (Zn) 0,05-2 3 7-10 

Miedź (Cu) 0,02-0,6 0,5-1 0,5-1 

Żelazo (Fe) 0,03-4 8 10-15 
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Mangan (Mn) 0,02-2 1-1,5 2-5 

Chrom (Cr) 0,01-0,3 0,020,06 0,03-1,5 

Selen (Se) 0,002-0,01 0,001-0,004 0,003-0,007 

[Bogdanov i in., 2008] 

Pierwiastki w miodzie pochodzą głównie z soku roślinnego tworzącego nektar lub 

spadź. Spośród miodów nektarowych szczególnie małą zawartością biopierwiastków 

odznaczają się miody z koniczyny, rzepaku, akacji oraz drzew owocowych. Wyższą zawartość 

tych związków wykazują miody gryczane. 

Pierwiastkami występującymi w miodach są przede wszystkim potas, sód, wapń  

i magnez (tab. 17). Potas jest głównym składnikiem i stanowi połowę ogólnej zawartości 

pierwiastków występujących w miodach. Ilość magnezu jest mniej więcej stała, natomiast 

zawartość wapnia może się znacznie różnić, zależnie od pochodzenia miodu. W mniejszych 

ilościach występują: fosfor, żelazo, mangan, krzem, nikiel, siarka oraz śladowo: miedź, kobalt, 

cynk, glin, chrom, molibden, kadm i in. Przeciętna zawartość żelaza waha się od 0,34 do 1,45 

mg/100 g miodu. Stwierdzono również, że miody o ciemnym zabarwieniu zawierają więcej 

żelaza, miedzi, manganu oraz wapnia, sodu i potasu.  

Tabela 17. Zawartość makro- i mikroelementów w miodzie 

Odmiana 
Makroelementy [mg/kg] Mikroelementy [mg/kg] 

K P Ca Na Zn Mn Fe 

Miody jasne 747,9±373,9 53,8±22,1 35,4±15,4 45,0±23,5 0,9±0,7 1,0±0,6 1,2±0,8 

Miody ciemne 1945,3±1106 112,4±66,7 46,1±18,5 92,0±44,6 2,6±0,8 8,6±3,9 3,5±1,9 

[Zielińska i in., 2015] 

Zawartość pierwiastków w badanych miodach podkarpackich była oznaczana metodą 

ICP OES (Inductively Coupled 

Plasma Optical Emission 

Spectrometry) (fot. 9). Jest to 

metoda spektrometrii atomowej 

wykorzystywana do ilościowego i 

jakościowego oznaczania ponad 70 

pierwiastków, w szerokim zakresie 

stężeń (od 1ng/l do 1g/l). Polega 

ona na pomiarze emisji atomowej z 
Fot. 9. Aparat ICP-OES do oznaczania składników 

mineralnych 
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zastosowaniem optycznej techniki spektroskopowej. Odpowiednio przygotowana próbka 

podana do aparatu zostaje przekształcona w postać mgły, a wytworzony aerozol przenoszony 

jest do palnika plazmowego, gdzie następuje wzbudzenie plazmy. W plazmie powstają widma 

atomowych linii emisyjnych, charakterystyczne dla poszczególnych pierwiastków. 

Intensywność powstałych widm jest przeliczana na zawartość poszczególnych pierwiastków w 

próbce przez program komputerowy. Podstawowe zalety metody ICP-OES to wysoka czułość 

i selektywność, a także szybki czas analizy. Metoda ta stwarza możliwość jednoczesnego 

badania wielu pierwiastków. Niestety jest kosztowna, wymaga drogich wzorców i gazów, 

specjalistycznej aparatury i odpowiednio wyszkolonych ludzi. 

Pośród 150 przebadanych próbek podkarpackich miodów największe ilości 

biopierwiastków wykazały miody ciemne tj. spadziowe, nektarowo-spadziowe oraz gryczane, 

najmniejsze zaś miody nawłociowe, rzepakowe oraz mniszkowe (tab. 18). 

Tabela 18. Zawartość biopierwiastków (mg/kg) w podkarpackich miodach odmianowych (n=150) 

 Pierwiastek 

Odmiana 
Wielkowiat Lipa Nawłoć Rzepak Spadź Nektar-spadź Mniszek Gryka 

Cu 
Średnia 0,337 0,331 0,229 0,150 0,999 0,578 0,206 0,751 

Min-max 0-2,640 0-0,560 0-0,605 0-1,360 0,010-2,115 0,259-0,769 0,048-1,009 0,557-1,048 

Mn 
Średnia 3,733 1,560 1,568 0,381 4,107 3,767 1,729 7,437 

Min-max 0,236-16,720 0,390-3,430 0,145-7,140 0,180-0,630 0,160-13,889 1,922-7,559 0,313-1,009 5,564-9,875 

Ni 
Średnia 0,314 0,430 0,403 0,489 0,793 0,416 0,248 0,061 

Min-max 0-2,114 0,045-1,660 0-2,431 0-1,115 0-2,304 0-1,255 0-1,339 0-0,245 

Zn 
Średnia 1,573 1,236 2,367 0,685 7,834 1,208 2,322 0,557 

Min-max 0-11,175 0,345-2,650 0-14,170 0,015-2,195 0,350-10,370 0-2,431 0,214-16,123 0,038-0,934 

Se 
Średnia 0,075 

n.d. 
0,159 0,063 0,190 0,151 0,138 0,114 

Min-max 0-0,375 0-1,169 0-0,336 0-3,431 0-0,490 0-0,481 0-0,279 

Fe 
Średnia 1,325 1,565 1,727 1,180 2,8460 0,800 4,380 0,260 

Min-max 0-13,07 0,42-3,60 0-6,90 0-5,774 0-9,430 0-2,098 0-26,050 0-1,027 

Ca 
Średnia 72,51 83,55 105,70 61,47 75,03 103,49 81,46 39,01 

Min-max 15,65-214,83 60,80-108,90 39,41-163,45 41,23-100,57 15,36-296,86 61,13-235,58 41,95-123,06 26,34-56,35 

Mg 
Średnia 34,89 28,03 35,89 20,76 59,16 47,36 29,68 25,72 

Min-max 5,49-79,94 16,18-35,75 15,82-61,85 13,88-28,59 19,10-150,23 30,57-64,21 12,57-66,06 16,07-1229,97 

K 
Średnia 1037,9 1235,3 968,9 368,7 2401,9 1875,8 1086,2 662,84 

Min-max 192,8-3388,1 833,3-2099,7 31,9-2085,2 196,6-908,0 386,0-3547,9 1050,0-2777,2 699,1-2040,2 381,3-1230,0 

n.d. – poniżej poziomu czułości metody 

 

4.2.3. Witaminy 

Miód, mimo że jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego, nie zawiera 

znaczących ilości witamin. Ich zawartość wynosi 0,06-25 mg/kg miodu, przy czym przeważnie 
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występują one w śladowych ilościach. Obecność witamin w miodzie jest uzależniona od ilości 

zawartego w nim mleczka pszczelego oraz pyłku kwiatowego. Witaminą występującą  

w miodzie w największej ilości jest kwas askorbinowy (witamina C), jego zawartość jest 

niezwykle zróżnicowana (0,5-500 mg/kg, średnio 25 mg/kg). Szczególnie wysoką zawartość 

witaminy C stwierdzono w miodzie tymiankowym (570 mg/kg), najmniejszą w miodach 

rzepakowym, akacjowym i słonecznikowym. Skład chemiczny miodu, tj. wysokie stężenie 

cukrów i ciśnienie osmotyczne) wywierają ochronny wpływ na trwałość witaminy C, której 

zawartość zmienia się nieznacznie podczas przechowywania w ciemnych i chłodnych 

miejscach. 

Zawartość witaminy C w 90 próbkach podkarpackich miodów odmianowych mierzono 

metodą Tillmansa, opartą na redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy. 

Metoda ta sprowadza się do miareczkowania roztworu miodu barwnikiem Tillmansa do 

momentu pojawienia się jasno różowego zabarwienia. Jest to łatwa i szybka metoda, jednak 

wymaga specjalistycznego szkła i podstawowych umiejętności laboratoryjnych. 

Wszystkie badane próbki zawierały pewną ilość witaminy C (tab. 19). Spośród 

analizowanych próbek największą zawartość witaminy C wykryto w miodach spadziowych, 

średnio 47,7 mg/kg, a najmniejszą w miodach rzepakowych, średnio 21,4 mg/kg. 

Miód zawiera także śladowe ilości (1-90 µg/100g) rozpuszczalnych w wodzie witamin 

z grupy B, głównie ryboflawinę (B2), tiaminę (B1), pirydoksynę (B6), a także kwas pantotenowy 

(B5), nikotynowy (B3), foliowy (B9), biotynę (B7), które wspomagają funkcjonowanie naszego 

układu odpornościowego oraz śladowe ilości witamin K, D i E. W niektórych miodach 

stwierdza się również obecność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, szczególnie witaminy 

A. Ponadto w miodzie występują również substancje o podobnym działaniu do witamin tj. 

cholina, bioflawonoidy, leukoantocyjany i katechiny. 

Zawartość witamin B1 i B6 w 90 podkarpackich miodach odmianowych oznaczono 

metodą enzymatyczną z wykorzystaniem gotowych testów Elisa. W żadnej z badanych próbek 

nie wykryto obecności witaminy B1 (tab. 19). Największą zawartość witaminy B6 wykryto  

w miodach mniszkowych, rzepakowych i wielokwiatowych (ok. 10 µg/100g), najmniejszą zaś 

w miodach lipowych i nawłociowych (ok. 5 µg/100g). Ilości te są jednak śladowe  

w porównaniu do zalecanego dziennego spożycia. 
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Tabela 19. Zawartość witamin B1 i B6 (µg/100g) oraz witaminy C (mg/100g) w podkarpackich miodach 

odmianowych (n=90) 

Odmiana 
Wit. B1 

[µg/100g] 

Wit. B6  

[mg/100g] 

Wit. C 

[mg/100g] 

Wielokwiat 
Średnia 

n.d. 
0,013 2,8 

Min-max 0,004-0,015 1,2-6,1 

Lipa 
Średnia 

n.d. 
0,005 3,0 

Min-max 0,008-0,013 2,4-3,6 

Nawłoć 
Średnia 

n.d. 
0,006 2,8 

Min-max 0,005-0,006 2,2-3,1 

Rzepak 
Średnia 

n.d. 
0,011 2,2 

Min-max 0,005-0,012 1,2-3,4 

Spadź 
Średnia 

n.d. 
0,009 4,8 

Min-max 0,001-0,016 2,9-6,1 

Mniszek 
Średnia 

n.d. 
0,013 3,0 

Min-max 0,011-0,014 1,8-3,4 

Gryka 
Średnia 

n.d. 
0,007 3,6 

Min-max 0,002-0,012 2,0-4,6 

Zalecane dzienne spożycie 

dla dorosłych* 
1 mg 1,5 mg 100 mg 

n.d. – poniżej poziomu czułości metody 

*[Bogdanov i in., 2008] 

 

4.2.4. Związki białkowe 

Miód, będący produktem wysoko cukrowym, zawiera stosunkowo małą ilość białek 

wynoszącą zależnie od odmiany od 0,05 do 1,6%, przeciętnie 0,35%. W miodzie wykryto 

dotychczas 11 aminokwasów. Spośród aminokwasów występuje głównie prolina, alanina, kwas 

glutaminowy, asparaginowy, a z białek - albuminy i globuliny. Białka miodu pochodzą 

prawdopodobnie z pyłku kwiatowego, pierzgi lub mleczka pszczelego, gdyż nektar i spadź 

zawierają tylko nieznaczne ilości tych związków. Miody ciemne, o dużej zawartości pyłków, 

wykazują obecność większych ilości białka. Miód akacjowy charakteryzuje się natomiast 

występowaniem białek w ilościach śladowych. 

W miodach znajdują się również substancje koloidowe o niezbadanej strukturze. Miód 

wrzosowy posiada np. charakterystyczną, galaretowatą konsystencję i wykazuje zdolność 

przechodzenia ze stanu zolu do żelu. Swoistość ta jest związana z występowaniem białka  

i innych substancji koloidowych w ilości ponad 1%.  
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Do najcenniejszych, biologicznie czynnych składników miodu zaliczanych do grupy 

związków białkowych należą enzymy. Pochodzą one z organizmu pszczół lub z nektaru 

kwiatowego oraz ze spadzi. Wśród nich największe znaczenie posiadają amylazy, inwertaza 

katalaza oraz kwaśna fosfataza. W miodach nie stwierdzono obecności enzymów 

proteolitycznych i lipolitycznych.  

W 150 próbkach podkarpackich miodów odmianowych oznaczono aktywność pięciu 

glikozydaz :β -galaktozydazy (β- GAL), N-acetyloglukozydazy (N-GLU), α-mannozydazy (α- 

MAN), β-mannozydazy (β-MAN), α-glukozydazy (α-GLU) oraz kwaśnej fosfatazy (tab. 20).  

Tabela 20. Aktywność enzymatyczna (U) podkarpackich miodów odmianowych (n=150) 

Enzym 

Odmiana 
αGLU HEX βMAN αMAN βGAL 

Kwaśna 

fosfataza 

Wielokwiat 

Średnia 0,734 0,583 0,134 0,679 1,804 4,154 

Min-max 0,113-1,687 0,081-1,619 0,029-0,321 0,123-1,912 0,242-4,838 1,841-9,968 

Nektar-

spadź 

Średnia 0,781 0,702 0,178 0,652 1,702 4,174 

Min-max 0,224-1,986 0,157-1,239 0,070-0,610 0,173-1,077 0,488-4,811 1,143-7,683 

Spadź 

Średnia 0,978 0,549 0,162 0,629 1,506 5,535 

Min-max 0,235-2,491 0,143-1,069 0,008-0,737 0,273-1,144 0,121-5,429 2,000-13,984 

Mniszek 

Średnia 0,549 0,444 0,123 0,665 1,466 4,486 

Min-max 0,270-0,828 0,235-0,823 0,040-0,240 0,186-2,091 0,556-3,065 2,619-8,730 

Nawłoć 

Średnia 0,820 0,667 0,111 0,533 1,235 3,639 

Min-max 0,216-2,539 0,308-1,024 0,008-0,273 0,257-1,090 0,407-2,864 0,413-6,556 

Gryka 

Średnia 0,950 0,499 0,160 0,523 0,957 6,579 

Min-max 0,602-1,937 0,310-0,650 0,089-0,254 0,294-0,796 0,470-1,973 2,714-8,603 

Rzepak 

Średnia 0,755 0,612 0,103 0,725 2,923 4,749 

Min-max 0,495-0,918 0,318-0,988 0,024-0,267 0,323-1,173 0,555-4,987 2,261-8,968 

Lipa 

Średnia 1,217 0,615 0,056 0,699 1,935 4,274 

Min-max 0,211-2,067 0,296-0,829 0,040-0,073 0,408-1,066 0,592-2,931 2,794-5,333 

 

4.2.5. Aktywność antybakteryjna miodów 

Analiza właściwości antybakteryjnych miodu może być wykonana za pomocą różnych 

metod, w każdej z nich wykorzystuje się referencyjne szczepy bakterii, np. Escherichia coli, 

Bacillus subtilis, Salmonella enteritidis i Staphylococcus aureus.  

Często stosowana jest metoda studzienkowa (inaczej dołkowa), opierająca się na 

zjawisku dyfuzji w agarze. W tym celu, hodowlę standardowego szczepu testowego umieszcza 

się  na powierzchni pożywki agarowej zestalonej na płytce Petriego, albo dodaje się 

bezpośrednio do podłoża. Następnie za pomocą szablonu wycina się w podłożu małe otwory 

(studzienki) o średnicy 6-10 mm, po czym wypełnia się je niewielką ilością miodu lub jego 
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rozcieńczenia w sterylnej wodzie destylowanej. Podczas inkubacji próbki w odpowiedniej 

temperaturze i przez ograniczony czas, miód dyfunduje do pożywki agarowej. W miejscach, 

gdzie stężenie miodu w agarze było na tyle wysokie, aby hamować wzrost kultur bakteryjnych, 

powstaje wolny obszar. Następnie, mierzy się rozmiar stref (średnicę), które hamują wzrost 

standardowego szczepu testowego wokół studzienki. 

Metoda dyfuzyjno-krążkowa opiera się na podobnej zasadzie jak metoda studzienkowa 

Jedyna różnica odnosi się do sposobu nakładania miodu. W poprzedniej metodzie, studzienki 

zostały wycięte w podłożu, a w tym przypadku, krążki papieru impregnowanego roztworami 

miodu są umieszczane na zestalonym podłożu, wysianym uprzednio testowymi szczepami 

bakteryjnymi. 

Badania własne potwierdziły różnice w aktywności antybakteryjnej w zależności od 

odmiany miodu. Aktywność antybakteryjną miodów analizowano metodą studzienkową na 

podłożu agarowym, z użyciem 6 szczepów bakterii, oceniając strefę zahamowania ich wzrostu. 

Użyto następujących szczepów bakterii: 

 Gram(+): Bacillus thuringiensis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus  

 Gram (-): Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica  

Wśród badanych miodów najsilniejsze działanie antybakteryjne, tj. największą strefę 

zahamowania wzrostu bakterii wykazywał miód gryczany, spadziowy oraz lipowy (tab. 21). 

 

Tabela 21. Aktywność przeciwbakteryjna podkarpackich miodów odmianowych (n=18) 

Miód 

Strefa inhibicji (mm) 

Bakterie Gram ujemne Bakterie Gram dodatnie 

S. enterica K. pneumoniae Y. enterocolitica B. thurigiensis L. monocytogenes S. aureus 

Spadziowy  0.66 1.08 1.53 3.13 2.51 - 

Gryczany  2.65 2.5 6.65 2.15 4.0 - 

Lipowy  1.98 0.62 1.12 0.92 1.72 0.40 

Wielokwiatowy  0.10 - 0.52 0.60 1.0 - 

Nawłociowy  1.15 0.65 - - - 1.15 

Rzepakowy  - - - - 0.25 - 

[Zielińska i in., 2015] 

5. Czynniki wpływające na jakość miodów krajowych 

 Miód jest produktem spożywczym posiadającym prozdrowotne właściwości i z tego 

względu jego jakość podlega stałej kontroli. Właściwości i skład miodu są zależne od kwiatów, 
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które są odwiedzane przez pszczoły, obszaru z którego jest zbierany nektar, a także klimatu. 

Dodatkowo przenoszenie, przechowywanie i przetwarzanie miodu może wpływać na jego 

skład. Lecznicze właściwości miodów mogą być obniżone przez wprowadzenie do miodu,  

w sposób pośredni (środowisko, rolnictwo) lub bezpośredni (praktyka pszczelarska) substancji 

obcych, wykazujących negatywne działanie na organizm konsumenta. Jakość prozdrowotna 

miodów jest więc wypadkową następujących czynników: 

1. pochodzenie botaniczne – pożytek, z którego miód pochodzi decyduje o składzie 

chemicznym miodu, a przede wszystkim o zawartości składników bioaktywnych, 

2. pochodzenie geograficzne - środowisko bytowania pszczół, skażenie środowiska 

spowodowane przez przemysł, transport i chemizację rolnictwa sprzyja migracji do miodu 

zanieczyszczeń (metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, pierwiastki promieniotwórcze), 

3. praktyka pszczelarska -pozostałości środków stosowanych w leczeniu pszczół, substancje 

obce migrujące z nieodpowiedniego sprzętu lub stosowanych zastępczych pojemników na 

miód, niewłaściwe przetwarzanie (dekrystalizacja) i przechowywanie miodu.  

 

 Spośród wymienionych czynników, niewielki procent stanowią te, które podlegają 

urzędowej kontroli, są to głównie parametry fizykochemiczne, decydujące o jakości handlowej 

miodu. Zanieczyszczenia środowiskowe tj. metale ciężkie oraz pestycydy, podlegają 

ograniczonej kontroli urzędowej, stanowią częsty przedmiot badań naukowych, ze względu na 

wykorzystanie miodu w biomonitoringu zanieczyszczeń środowiska. Zanieczyszczenia wtórne, 

pochodzące z praktyki pasiecznej nie podlegają kontroli, podobnie jak jakość mikrobiologiczna 

miodu, czyli obecność zarodników grzybów i przetrwalników bakterii . 

 Jakość miodu pszczelego zależy w dużej mierze od umiejętności i kwalifikacji 

pszczelarzy, którzy odpowiadają za sposób odbierania, konfekcjonowania i przetwarzania 

miodu. Ważne jest również przechowywanie miodu w odpowiednich warunkach oraz sposób 

upłynniania (dekrystalizacji miodu), także ze względu na możliwość powstawania 

toksycznego 5-hydroksymetylofurfuralu HMF. Jakość miodu określa również jego profil 

mikrobiologiczny, w europejskim i polskim ustawodawstwie nie określono jednak 

jednoznacznie norm, jakimi powinien charakteryzować się miód pod względem 

zanieczyszczenia drobnoustrojami. 
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5.1. Zagrożenia środowiskowe 

Rosnący trend dynamicznej chemizacji rolnictwa wynikający z coraz większego 

zapotrzebowania na zbiory oraz stosowanie środków ochrony roślin do zwalczania chorób, albo 

antybiotyków w przypadku zwierząt, może doprowadzić do zakażenia plonów i produktów 

spożywczych, w tym także miodu produkowanego przez pszczoły (rys. 27). 

 

Rys. 27. Możliwe drogi transportu zanieczyszczeń do produktów pszczelich  

 

Zanieczyszczenia ekosystemu wywołane przez chemizację rolnictwa, transport  

i przemysł oraz działalność bytową człowieka stale rośnie. Istotną cechą rozważnego rolnictwa, 

jest dążenie do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla naturalnego środowiska.  

Z drugiej strony ważną rzeczą jest konsekwentnie ponawiany monitoring środowiska, czyli 

kontrola jego czystości oparta na analizie próbek pobieranych ze środowiska (gleby, produktów 

rolnych, w tym miodu oraz wody).  

Metale ciężkie 

 Czołową grupą zanieczyszczeń miodów są metale ciężkie. Przyczyną gromadzenia się 

metali ciężkich w roślinach są: zwiększający się transport samochodowy, wzrastające zużycie 

paliw, oraz przedostawanie się do gleby odpadów przemysłowych i komunalnych. Dodatkowo, 

poziom metali ciężkich w glebach jest ściśle związany z ich zawartością w powietrzu, wodzie 

oraz glebie. W związku z tym, pszczoły, zapylając rośliny, znoszą do ula wraz z nektarem, 

pyłkiem i wodą te toksyczne metale. Część z nich akumuluje się w organizmie pszczół,  

a reszta przedostaje się do produktów pszczelich. 
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 Pszczoły są bardzo dobrym bioindykatorem zawartości metali ciężkich w środowisku. 

Zawartość tych pierwiastków w organizmach owadów jak również w produktach 

pszczelarskich świadczy o lokalnym skażeniu najbliższego otoczenia ponieważ zasięg 

penetracji pszczół jest stosunkowo mały i wynosi 2-3 km. Dzięki pszczołom można określić 

skażenie nie tylko roślin i powietrza, ale też wody. Zawartość metali toksycznych jest częściej 

analizowana w produktach pszczelich niż w organizmach samych pszczół, ze względu na ich 

znaczenie w żywieniu człowieka i profilaktyce chorób.  

W przeprowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 2014-2015 badaniach 

wykazano, że zawartość metali ciężkich w roślinach (rys. 28) i glebie z terenu Podkarpacia była 

skorelowana z poziomem tych metali w ciałach pszczół, ale równocześnie do miodu pszczoły 

przekazywały zaledwie 5% tych pierwiastków (tab. 22). Potwierdzono wysoką efektywność 

pszczoły jako biofiltra zatrzymującego metale ciężkie w swoim organizmie, bez przekazywania 

ich do miodu. 

Rys. 28. Zawartość kadmu i ołowiu w pożytkach pszczelich (mg/kg s.m.) z terenu Podkarpacia 

Tabela 22. Zanieczyszczenie gleby, roślin, pszczół i miodu kadmem i ołowiem (mg/kg) na Podkarpaciu 

Miejsce kumulacji 
Kadm 

[mg/kg s.m.] 

Ołów 

[mg/kg s.m.] 

Gleba 0,248-0,360 16,749-22,380 

Rośliny 0,201-0,246 0,425-0,456 

Pszczoły 0,198-0,363 0,057-0,226 

Miód 0,027-0,023 0,050-0,083 

 

Miód pochodzący z terenów uprzemysłowionych oraz pozyskany z pasiek 

usytuowanych obok głównych dróg wykazuje wyższą koncentrację metali ciężkich, głównie 
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Pb i Cd. Wyższą zawartość kadmu stwierdza się w miodach pochodzących z południowej części 

województwa podkarpackiego (powiat bieszczadzki i leski) (rys. 29). Na tym terenie występuje 

naturalnie podwyższone tło geochemiczne kadmu związane z pochodzeniem gleby ze skały 

macierzystej bogatej w kadm. 

 

Rys 29. Zawartość kadmu i ołowiu w miodach (mg/kg) pozyskanych na różnych obszarach 

województwa podkarpackiego 

Najwyższe dopuszczalne stężenia w miodzie określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 (Dz. U. Nr 37, poz. 326) i wynoszą dla ołowiu 0,40 

mg/kg, a dla kadmu 0,03 mg/kg. Miód, który jest podstawowym produktem pszczelim, może 

posiadać bardzo różne ilości metali toksycznych zależnych od jego gatunku i pochodzenia.  

W myśl zaleceń Komitetu Ekspertów FAO/WHO do spraw żywności, przekroczenie norm 

zawartości metali ciężkich w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego nie 

dyskwalifikuje ich pod względem przydatności w żywieniu człowieka, pod warunkiem 

zachowania wskaźników dziennego pobrania tych metali z pokarmem. 

Zawartość metali ciężkich w miodach zależy również od odmiany miodu. Badania 

wykazały, że miód spadziowy, odznacza się większą możliwością gromadzenia pyłów  

i zanieczyszczeń niż miód nektarowy (tab. 23). 

Tabela 23. Zawartość metali szkodliwych (mg/kg) w podkarpackich miodach odmianowych (n=150) 

 Pierwiastek 

Odmiana  
Cd Pb Hg Al 

Wielokwiat 
Średnia 0,018 0,065 

n.d 
3,451 

Min-max 0-0,05 0-0,573 0-46,155 

Średnia 0,016 0,067 n.d 9,978 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

bieszczadzki

leski

sanocki

kolbuszowski

rzeszowski

ropczycko-sędziszowski

Pb[mg/kg] Cd[mg/kg]

Limity: 

Cd-0,03 mg/kg 

Pb-0,4 mg/kg 
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Nektar-

spadź 

Min-max 0-0,029 0-0,413 1,438-21,824 

Lipa 
Średnia 0,019 0,107 

n.d 
2,160 

Min-max 0,005-0,025 0,005-0,495 1,190-3,010 

Nawłoć 
Średnia 0,012 0,029 

n.d 
3,690 

Min-max 0-0,035 0-0,141 0,049-16,660 

Rzepak 
Średnia 0,014 0,028 

n.d 
1,667 

Min-max 0-0,025 0-0,120 0-5,610 

Spadź 
Średnia 0,030 0,077 

n.d 
34,430 

Min-max 0-0,050 0-0,770 0,355-91,330 

Mniszek 
Średnia 0,013 0,032 

n.d 
2,305 

Min-max 0-0,036 0-0,170 0,154-17,125 

Gryka 
Średnia 0,007 0,019 

n.d 
0,326 

Min-max 0-0,010 0-0,038 0-1,113 

 

 Przeprowadzone badania wykazały, że miody z Podkarpacia zawierają  metale ciężkie 

w stężeniach znacznie poniżej dopuszczalnych poziomów i są bezpieczne do spożycia przez 

ludzi. Wykazano, że pszczoła działa jako filtr metali ciężkich, niebezpiecznych dla ludzi. 

Obserwowany niski poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi potwierdza wartość 

ekologiczną Podkarpacia, która stwarza dobre warunki dla rozwoju pszczelarstwa. 

Środki ochrony roślin 

Większość środków ochrony roślin jest rozpylana nad polami uprawnymi, plantacjami 

i lasami, a więc trafia bezpośrednio do środowiska. Pestycydy mogą być przemieszczane przez 

wiatr na sąsiednie tereny, gdzie obecność tych środków jest zbędna lub szkodliwa. Związki te, 

zarówno w postaci niezmienionej, jak i w postaci produktów rozpadu mogą przenikać do gleb, 

wód i powietrza, czyli do całego środowiska. Stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin 

mogą być przyczyną nie tylko masowych zatruć pszczół, ale również przedostawać się do 

produktów pszczelich. Miód może kumulować pewne ilości środków chemicznych, które w 

nadmiernych warunkach mogą osiągnąć w nim nawet znaczną koncentrację. Badania 

wykazały, że miód może być skażony związkami pochodzącymi z preparatów chemicznych 

stosowanych w rolnictwie, pomimo tego, iż pszczoły giną przy dużych stężeniach środka 

trującego. 

Metodą chromatografii gazowo-cieczowej w miodach hiszpańskich identyfikowano 

węglowodory fosforoorganiczne (ślady fosforoorganicznych pestycydów), stwierdzono w 25-

50% badanych prób. Inne badania wykazały, że na 28 prób badanych miodu  

z różnych krajów (Wenezueli, Tunezji, Kanady, Rosji, Francji, Włoch, Chin, Madagaskaru  
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i Egiptu) aż 24 zawierało pp’-DDE (metabolit DDT), a średnia jego wartość była na poziomie 

0,58 µg/kg Udowodniono, że polskie miody skażone chlorowanymi węglowodorami, są 

wynikiem obfitego używania pestycydów (DDT i jego pochodnych) w latach sześćdziesiątych.  

Określając poziom zanieczyszczeń miodu uzyskanego z plantacji malin, na której użyto  

w czasie kwitnienia preparatów z substancjami aktywnymi – dichlorofluanid i procymidon, po 

miesiącu od wykonania oprysku, stwierdzono ich obecność na poziomie od 0,01 do 0,04 mg/kg. 

Badania te wskazują na to, że miód może być skażony związkami pochodzącymi  

z chemicznych preparatów użytych w rolnictwie.  

Pszczoły zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji 

sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza brak 

jednego z nich w ekosystemie. Korzyści z obecności pszczół w rolnictwie są doceniane nie od 

dziś, jednak mniej mówi się o ich roli w środowisku naturalnym. Pszczoły zapylają wszystkie 

rośliny, nie tylko uprawne. Właściwe zapylenie roślin przez pszczoły to jedyny sposób na 

zachowanie bioróżnorodności, tak bardzo istotnej dla prawidłowego funkcjonowania 

ekosystemu Większość kwiatów swymi rozmiarami i budową przystosowały się do zapylania 

właśnie przez pszczoły, które z kolei  przystosowały się do jak najlepszego wykorzystania 

zasobów pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich 

rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia. Wraz z rozwojem cywilizacji, ta 

harmonijna symbioza stopniowo jest deformowana przez zmiany w środowisku spowodowane 

obecnością człowieka. 

Ogromnym problemem jest brak zróżnicowanego pokarmu dla pszczół. Przyczyną są 

wycinki drzew i lasów oraz uprawy monokulturowe (uprawy jednego gatunku rośliny na 

rozległych terenach). Uprawy takie dostarczają pszczołom pokarm tylko w krótkim okresie ich 

kwitnienia, po którym pszczoły muszą być sztucznie dokarmiane. Brak naturalnego, 

urozmaiconego pokarmu bardzo źle wpływa na odporność pszczół na choroby i pasożyty, które 

co roku dziesiątkują populację. Wśród przyczyn wymierania pszczół najczęściej wymienia się: 

• Okresowy brak pożywienia 

• Degradacja środowiska 

• Warroza 

• Środki ochrony roślin, głównie z grupy neonikotynoidów 

• Genetycznie modyfikowane organizmy 

• Colony Collapse Disorder czyli Gwałtowna zapaść kolonii. 

W ostatnich latach zmiany te zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu istnieniu pszczół. 

Tymczasem znane jest powiedzenie Alberta Einsteina, że „po wyginięciu pszczół ludziom 
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pozostaną jeszcze 3-4 lata egzystencji”. Był to wynik obserwacji i przemyśleń oparty na fakcie, 

że rozmnażanie ponad 80% roślin jest uzależnione od zapylania przez owady. Jeżeli pszczoły 

wyginą to prawdopodobnie znikną rośliny wymagające zapylania, a taka przerwa w łańcuchu 

pokarmowym będzie miała ogromne konsekwencje dla całej przyrody i nawet najlepsza 

symulacja komputerowa nie jest w stanie tego pokazać. 

5.2. Wtórne zanieczyszczenia miodu 

Wykorzystywanie przez ostatnie kilkanaście lat środków leczniczych, w celu 

zwalczania warrozy i innych chorób drobnoustrojowych pszczół (antybiotyki), w coraz 

większej mierze stwarza zagrożenie dla jakości pozyskiwanych pszczelich produktów. 

Okoliczności te pogarsza fakt, iż często wykorzystywane są środki produkowane sposobem 

domowym i niedopuszczone do stosowania, a dawki używanych tam substancji czynnych są 

nieraz znacznie przekraczane. Tymczasem, pszczoły jako zwierzęta produkujące żywność, 

wymagają stosowania leków, które spełniać będą bezwzględne wymogi w sferze 

bezpieczeństwa dla nabywcy.  

Miód, który jest naturalnym produktem, wymaga odpowiedniego przechowywania. Co 

prawda, ma on nieograniczony termin trwałości, lecz podczas przechowywania po kilku latach 

traci swoje biochemiczne własności ze względu na proces starzenia się. Miejsca poświęcone do 

składowania i przechowywania miodu powinny być: 

 dobrze wietrzone, 

 suche, 

 pozbawione postronnych zapachów, 

 zabezpieczone przed dostępem powietrza (szczelne drzwi, siatki na oknach), 

 czyste, 

 suche, o względnej wilgotności powietrza na poziomie 65-75%. 

Temperatura, w której powinien być przetrzymywany miód nie powinna przekraczać od 

8 do 10°C. Stanowi ona bardzo ważny czynnik, który wpływa na jakość przechowywanego 

miodu. W czasie magazynowania miodu w 17-18°C dochodzi do jego przeobrażenia w krupiec. 

Temperatura poniżej 0°C powoduje ograniczenie krystalizacji, a także hamuje przemiany 

chemiczne zachodzące w miodzie po odwirowaniu go z plastrów. Podniesienie temperatury 

miodu do 25-35°C sprawia, że wzrasta aktywność enzymów, zatrzymuje się krystalizacja,  

a podczas nadmiernego rozrzedzenia – zachodzi fermentacja. 
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Miody, które są narażone w dłuższym okresie czasu na ekspozycję na promienie 

słoneczne, zmieniają barwę na ciemniejszą. Szczególnie można zaobserwować tą właściwość 

w miodzie gryczanym, który razem z upływem czasu zmienia kolor z brązowego na brunatny 

aż do czarnego. 

Miód jest wyrobem w dużej mierze higroskopijnym. Przetrzymywany w złych 

warunkach bardzo łatwo pochłania wilgoć z powietrza. Objawia się to rozrzedzeniem warstwy 

górnej. Miód ulega też pleśnieniu lub fermentacji. Sfermentowanie miodu przyspiesza udział 

drożdży i grzybów. Miody, które już sfermentowały cechują się wzrostem kwasowości, lecz 

posiadają mniejszą ilość cukrów redukujących. Mają one konsystencję „ciasta”, a objętość ich 

szybko się powiększa. Mówi się wtedy, że miód „rośnie”. 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne miodu można podzielić na dwie podstawowe 

grupy. Do pierwszej z nich należą zanieczyszczenia takie jak pyłki, wydaliny przewodu 

pokarmowego pszczół, kurz, powietrze, ziemia i nektar. Zanieczyszczenia te, bardzo trudno 

kontrolować. Do drugiej grupy zalicza się zanieczyszczenia wtórne (po zbiorach), które 

infekują nie tylko miód, ale również inne produkty pszczele. Należą do nich powietrze, 

wzajemne zakażenia, urządzenia oraz budynki. Zanieczyszczenia te można minimalizować 

poprzez stosowanie dobrej praktyki wytwarzania.  

Rutynowe badanie mikrobiologiczne miodu może zawierać kilka różnych testów. 

Podstawowe badanie, które podaje jedynie informacje ogólne, polega na zliczeniu średniej 

liczby bakterii w badanej próbie. Do bardziej wyspecjalizowanych analiz zalicza się oznaczanie 

liczby drożdży oraz bakterii tworzących przetrwalniki, które jest określane jako wskaźnik 

jakości sanitarnej. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe badania, które pozwolą 

wyjaśnić przyczynę niezwykle wysokiej liczby bakterii i pomogą rozwiązać problem. 

Najbardziej niepokojącymi mikroorganizmami w miodzie są drożdże oraz bakterie 

tworzące formy przetrwalnikowe. Całkowita liczba mikroorganizmów w próbkach miodu może 

być bardzo różna i wahać się od zera do kilkudziesięciu tysięcy na gram bez wyraźnego 

powodu. Większość próbek miodu zawiera wykrywalny poziom drożdży. Pomimo iż w wielu 

próbkach miodu liczba drożdży jest mniejsza niż 100 jednostek tworzących kolonie na gram 

(cfu/g), mogą one osiągać bardzo wysoki poziom. Konsumenci nie mają się jednak czego 

obawiać, ponieważ standardowe praktyki przemysłowe kontrolują wzrost drożdży.  
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Przetrwalniki bakterii, szczególnie te należące do rodzaju Bacillus, można regularnie 

znaleźć w miodzie. Jednak zarodniki C. botulinum znajdują się we frakcji badanych próbek 

normalnie na niskim poziomie. Nie stwierdzono wegetatywnych form chorobotwórczych 

gatunków bakterii w miodzie. Ponadto bakterie nie replikują w miodzie, a duże ilości bakterii 

wegetatywnych mogą być spowodowane wtórnym zakażeniem. Niektóre bakterie wegetatywne 

mogą przetrwać w miodzie w niskich temperaturach przez kilka lat. Jednak miód ma 

właściwości przeciwdrobnoustrojowe, które hamują rozwój lub utrzymywanie się wielu 

mikroorganizmów. Zwykle można spodziewać się w miodzie małej ilości i ograniczonej 

odmiany drobnoustrojów. 

W analizach przeprowadzonych dla próbek miodów podkarpackich i słowackich 

całkowita liczba bakterii w miodach od południowych sąsiadów była niższa w stosunku do 

miodów krajowych (rys. 30) i mieściła się w przedziale 0 – 3,78 log cfu/g. Średnia ilość bakterii 

dla miodów słowackich wyniosła 2,11 log cfu/g i była o 40% niższa od próbek polskich. Wśród 

miodów słowackich, 65% zawierało mniejszą niż średnia ilość bakterii. 

 

Rys. 30. Ogólna liczba bakterii (log cfu/g) w poszczególnych odmianach miodów polskich i słowackich 

(n=20) 

Podobnie, badania całkowitej liczby grzybów mikroskopowych wykazały, że ich 

zawartość w miodach słowackich była znacznie niższa niż w miodach podkarpackich. 

Maksymalna ilość tych mikroorganizmów jaką odnotowano wyniosła 2,07 log cfu/g; średnia 

dla miodów słowackich - 1,01 log cfu/g i była o 29% niższa od wyznaczonej dla miodów 

polskich. W 55% słowackich próbek, całkowita ilość grzybów mikroskopowych była niższa 

niż średnia (rys. 31). 
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Rys. 31 Ogólna liczba grzybów mikroskopowych (log cfu/g) w poszczególnych gatunkach miodów 

polskich i słowackich (n=20)  

 Aby zagwarantować jak najlepszą jakość miodu, utrzymać jego świeżość oraz wydłużyć 

czas trwałości, zwykle przetwarza się go poprzez pasteryzację termiczną lub innymi 

niestandardowymi metodami. W związku z tym w literaturze anglojęzycznej klasyfikuje się 

następujące rodzaje miodu: 

 miód surowy ("raw honey") - uzyskany przez ekstrakcję, osadzanie lub wyciskanie bez 

podgrzewania powyżej 120  stopni F (ok. 49ºC), zawierający pyłek i cząsteczki wosku, 

 miód pasteryzowany ("pasteurised honey") - poddany procesowi termicznej obróbki,  

o obniżonej zawartości wody, z rozpuszczonymi zarodkami krystalizacji, wyjałowiony 

(zniszczone zarodniki grzybów i bakterii) o wydłużonym okresie przechowywania  

i zahamowanej fermentacji nawet podczas przechowywania w niekorzystnych 

temperaturach, 

 miód sączony ("strained honey") - miód, odcedzony w celu usunięcia materiału 

ziarnistego, bez usuwania pyłków, minerałów i enzymów, 

 miód ultrafiltrowany ("ultrafiltered honey") - przetwarzane przez bardzo precyzyjny 

proces filtracji pod wysokim ciśnieniem, usuwa wszystkie cząstki stałe i ziarna pyłku, 

bardzo czysty, o wydłużonym okresie przechowywania, preferowany przez handel,  

niszczy pewne właściwości miodu, 

 miód poddany sonifikacji ("ultrasonicated honey") - miód poddany działaniu 

ultradźwiękków, alternatywa dla obróbki termicznej, niszczy większość komórek 

drożdży, zmniejsza szybkość fermentacji, 
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 mód kremowany ("whipped honey") - miód poddany kontrolowanej krystalizacji, 

pozawalającej uzyskać produkt o gładkiej konsystencji, łatwy do rozsmarowywania. 

 

 Pasteryzacja miodu wiąże się z jego podgrzewaniem w temperaturze 63ºC przez 30 min 

(niektórzy zalecają 71ºC przez 1 min z szybkim schłodzeniem do temperatury ok. 50 ºC). Proces 

ma na celu z jednej strony zniszczenie grzybów, pleśni i bakterii, co ma zapobiegać fermentacji 

i pleśnieniu miodu, z drugiej opóźnienie procesu krystalizacji. Pierwszy aspekt pozwala 

wydłużyć czas przechowywania miodu w warunkach sprzedaży (tzw. shelf life), a drugi jest 

szczególnie istotny dla dużych producentów - ułatwia dystrybucję miodu. Pasteryzacja miodu 

może być warunkiem koniecznym przy eksporcie miodu, niektóre kraje preferują obrót tylko 

tak przetworzonym miodem [http://niezalezna.pl/83705-polskie-produkty-naalgierskim-rynku 

z dn. 23.07.2016]. 

 Podgrzewanie miodu może jednak powodować przypadkową stratę związków 

termicznie niestabilnych, takich jak podstawowe aminokwasy (tryptofan, lizyna) i witaminy. 

Dodatkowo ogrzewanie może również prowadzić do tworzenia się niepożądanego smaku  

i zapachu, który zmniejsza jakość miodu i jego wartość odżywczą. Podgrzewanie przyciemnia 

naturalny kolor miodu. Innym problemem jest też to, że podgrzewanie przyczynia się do 

tworzenia związków naturalnie nieobecnych w miodzie, które zarazem mogą być 

niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Są to przede wszystkim heterocykliczne aminy, 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i nitrozoaminy. Jednym z tych związków, który 

stanowi największy problem jest HMF, cykliczny  aldehyd wytwarzany z cukrów.  

Powodem zanieczyszczenia miodu na poziomie jego pozyskiwania i przetwarzania 

może być nieodpowiednia praktyka pszczelarska. Zastosowanie 

przyborów i urządzeń nie przeznaczonych do kontaktu z miodem 

może prowadzić do wtórnego zakażenia miodu przez metale 

toksyczne. Miód jest produktem, którego jakość jest uzależniona 

między innymi od warunków przechowywania. Czynnikami, które 

wpływają na jakość miodu podczas przechowywania są nie tylko 

temperatura i wilgotność, ale przede wszystkim opakowanie,  

w którym miód jest przetrzymywany zanim zostanie rozlany do 

słoików. Poważnym zagrożeniem dla jakości miodu jest jego 

przechowywanie w pojemnikach, które nie są przeznaczone do 

kontaktu z żywnością o niskim pH. Metalowe pojemniki, czy stare 

Fot. 10. Sprzęt 

przeznaczony do 

kontaktu z miodem 
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aluminiowe kanki na mleko mogą powodować metaliczny posmak lub co gorsze prowadzić do 

wtórnego zanieczyszczenia miodu metalami szkodliwymi np. aluminium. Silny odczyn kwaśny 

miodu, w połączeniu z aluminiowym opakowaniem powoduje jego stopniową korozje 

sprzyjając migracji aluminium do produktu.  

Aby sprawdzić możliwość przenikania aluminium z opakowania do miodu wykonano 

następujące doświadczenie: miód nawłociowy (pH 3,4) przechowywano w kubku 

aluminiowym (z anodową powłoką ochronną), w analogicznym kubku, w którym porysowano 

dno oraz w zlewce wyłożonej folią aluminiową. Jako kontrolę użyto miód przechowywany  

w szklanym słoiku. Wszystko szczelnie zabezpieczono i przechowywano w temperaturze 

pokojowej. Po okresie 1 oraz 2 miesięcy we wszystkich próbkach zbadano zawartość Al. 

Badania potwierdziły możliwość migracji aluminium podczas kontaktu miodu o kwaśnym 

odczynie z aluminiowym opakowaniem zastępczym, przy czym dynamika procesu migracji 

była silnie zależna od rodzaju powierzchni i czasu przechowywania (rys. 32). 

Rys. 32. Zawartość Al (mg/g) w miodzie przechowywanym przez 2 miesiące w zastępczych 

aluminiowych opakowaniach 

 Analizy potwierdziły wysokie niebezpieczeństwo zanieczyszczenia miodu aluminium 

spowodowane przez kontakt ze starymi kankami aluminiowymi o porysowanej powierzchni 

podczas przechowywania miodu. 

5.3. Wpływ procesu dekrystalizacji na jakość miodu 

Proces krystalizacji jest bardzo ciekawym zjawiskiem spotykanym w przyrodzie, 

wszędzie tam gdzie występują roztwory nasycone i przesycone. Polega ono na narastaniu 

kryształów różnej wielkości wokół zarodka krystalizacji. Kryształy mogą występować  

w postaci drobnych jednolitych kryształków lub grubych, dosyć twardych i osadzających się  

w płynnym osoczu. Zaczątkiem krystalizacji mogą stać się bardzo drobne pyłki unoszące się  

w powietrzu. Miody, które są często przelewane, mają większy kontakt z otaczającym je 

powietrzem, stąd też ulegają szybszej krystalizacji niż te same miody zamknięte w szczelnych 
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naczyniach. Jeśli proces krystalizacji przebiega szybko, powstają kryształy grube i duże, 

podzielone z początku osoczem płynnym. Tak krystalizuje miód gryczany. Intensywna 

krystalizacja objawia się szybkim, po kilku dniach po odwirowaniu, zmętnieniem całej masy  

i jednoczesnym twardnieniem. Kryształy miodu są wtedy drobne. Najszybciej krystalizują 

miody roślin krzyżowych tj. rzepakowy. Proces krystalizacji miodu nie jest do końca poznany. 

Istnieje wiele spekulacji dotyczących czynników wpływających na szybkość przebiegu tego 

procesu. Powszechnie uważa się, że największy wpływ na szybkość zestalania miodu ma 

zawartość cukru. Niestety nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w analizach chemicznych. 

Każdy miód krystalizuje inaczej, a producent nie ma najmniejszego wpływu na to jak jego 

produkt będzie wyglądał po kilku miesiącach przechowywania. Często się zdarza, że miód, 

który został rozlany do słoików po pewnym czasie przybiera nieatrakcyjne formy (fot. 11), 

które niekoniecznie przypadają do gustu konsumentom.  

Fot. 11. Efekty krystalizacji miodów 

 

W związku z tym, producenci miodu decydują się na upłynnienie miodu, czyli tzw. 

dekrystalizację. Proces dekrystalizacji miodu pszczelego polega na przemianie krupca (faza 

stała), w patokę (fazę ciekłą) pod wpływem ogrzewania. Często przedmiotem nieporozumień 

jest temperatura ogrzewania miodu celem jego całkowitego upłynnienia. Przy ograniczeniu 

wartości temperatury, do której jest ogrzewany miód zapomina się o czasie jego ogrzewania, 

który również niekorzystnie wpływa na jakość miodu. 
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Należy pamiętać, że przetrzymywanie miodu przez kilka dni w temperaturze 42°C może 

powodować równie istotne zmiany w jego jakości jak silne krótkotrwałe ogrzewanie. 

Wszystkie gatunki miodu w trakcie ogrzewania zachowują się podobnie, a podwyższenie 

temperatury powoduje ubytek fazy krystalicznej. Pomimo tych zabiegów w miodzie często 

pozostają włókniste kryształy niewidoczne dla oczu, których nie można rozpuścić i dlatego 

należy usunąć je za pomocą filtracji, gdyż pozostawione w miodzie stanowią zarodki 

krystalizacyjne, które przyspieszają ponowną krystalizację. 

5.3.1. Dekrystalizacja w łaźni wodnej 

Istnieje kilka metod upłynniania miodu. Proces 

dekrystalizacji miodu w łaźni wodnej (fot. 12), jest 

najczęściej stosowaną praktyką w środowisku 

pszczelarskim. Całkowite rozpuszczenie miodu  

w zalecanych przez pszczelarzy temperaturach (nie 

więcej niż 45°C) zajmuje dużo czasu. Badania własne 

wykazały, że aby doprowadzić słoik (0,3l) zestalonego 

miodu w postać płynną, należy go przetrzymywać  

w temp. 40°C nawet ok. 7 dni w zależności od odmiany 

miodu. Jest to czasochłonna metoda, która generuje 

koszty związane z wykorzystaną energią elektryczną bądź 

gazową. 

 

5.3.2. Dekrystalizacja ciepłym powietrzem 

Innym sposobem dekrystalizacji miodu jest jego ogrzewanie ciepłym powietrzem 

(konwekcyjne). Proces ten ma podobne skutki jak ogrzewanie w łaźni wodnej. W badaniach 

własnych podjęto próby upłynniania miodu w suszarce 

laboratoryjnej w temperaturze 40°C, aby porównać 

wpływ nośnika ciepła (woda i powietrze) na szybkość 

upłynniania (fot. 13). Eksperyment wykazał, że czas 

upłynniania miodu w łaźni wodnej i suszarce 

laboratoryjnej był taki sam. Ponadto podjęto próbę 

dekrystalizacji miodu w suszarce w temperaturze 64°C. 

Doświadczenie wykazało, że taki wzrost temperatury 

skraca cały proces do 6 godzin. 

Fot. 12. Dekrystalizacja miodu  

w kąpieli wodnej 

 

Fot. 13. Dekrystalizacja miodu  

w suszarce laboratoryjnej 
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5.3.3. Dekrystalizacja mikrofalami 

 Wiele osób, zwłaszcza tych prowadzących „szybki” tryb życia nie wyobraża sobie 

obecnie przygotowywania (czy odgrzewania) posiłków inaczej, niż w kuchence mikrofalowej 

(mikrofalówce). Jak sugeruje nazwa do podgrzewania posiłków w kuchence mikrofalowej 

wykorzystywane są mikrofale, czyli promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali około 

10 cm. Znajdujące się w każdej potrawie cząsteczki wody, pod wpływem mikrofali zaczynają 

drgać, powodując wytwarzanie ciepła. 

 Kuchenkę mikrofalową można również wykorzystać do dekrystalizacji miodu. Badania 

własne wykazały, że czas całkowitej dektystalizacji miodów stałych to maksymalnie 2 min  

w seriach po 15 sek. Aby całkowicie zdekrystalizować zestalony miód, należy umieścić go  

w opakowaniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej i podgrzewać przez 15 sek., po czym 

wyciągnąć, przemieszać i podgrzewać kolejne 15 sek. aż do całkowitego rozpuszczenia. Nie 

można zostawiać miodu bez mieszania na dłużej niż 15 sek. ponieważ może to spowodować 

przegrzanie miodu. 

5.3.4. Dekrystalizacja ultradźwiękami 

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej 

górny próg słyszalności dla człowieka) i niższej od 100 MHz (hiperdźwięk). Ultradźwięki 

wywołują ciekawe efekty fizyczne i fizjologiczne: tak np. ciecze, które nie mieszają się z sobą, 

poddane działaniom ultradźwięków tworzą w ciągu kilku minut emulsję (np. woda i rtęć). 

Termometru zanurzonego w oleju, w którym rozchodzą się fale ultradźwiękowe, nie można 

dotknąć ręką, ponieważ doznaje się oparzenia pod działaniem ultradźwięków, mimo że 

termometr wskazuje niską temperaturę. Ponadto ultradźwięki zabijają drobnoustroje.  

Ultradźwięki znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia: 

 medycyna - główne zastosowanie medyczne to ultrasonografia, zmniejszanie bólu  

i napięć mięśniowych, usuwanie procesów zapalnych, pomoc w leczeniu naczyń 

krwionośnych, nerwobóli oraz zwyrodnień stawów, w stomatologii stosowane są już 

od kilku lat specjalne wiertła ultradźwiękowe, umożliwiające precyzyjne i niemal 

bezbolesne borowanie i plombowanie zębów, oraz wiązki fal ultradźwiękowych zdolne 

do usuwania kamienia nazębnego, 

 czyszczenie ultradźwiękowe - powszechnie wykorzystywane w rozmaitych 

laboratoriach badawczych i przemysłowych do oczyszczania urządzeń oraz 
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przedmiotów badań. Tzw. myjki ultradźwiękowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie brudu i osadów nie można usunąć klasycznymi metodami, lub też rozmiary 

czyszczonych obiektów są bardzo małe: elektronika, elektryka, produkcja podzespołów 

komputerowych (płytki drukowane itp.), biotechnologia, medycyna, przemysł 

precyzyjny, galwanizacja i wiele więcej, 

 ekstrakcja i suszenie ultradźwiękami - efektywność ekstrakcji może być wyraźnie 

zwiększona za pomocą ultradźwięków. Znajduje to zastosowanie głównie w biologii  

i biotechnologii, farmacji, oraz przemyśle spożywczym, kosmetycznym  

i perfumeryjnym. Ponadto proces suszenia można znacznie przyśpieszyć stosując 

ultradźwięki niskoczęstotliwościowe o dużych natężeniach fali. 

 rolnictwo - zastosowanie ultradźwięków w rolnictwie to głównie bezpieczne  

i precyzyjne czyszczenie nasion i części roślin (m.in. nasiona bawełny, liście kawy  

i herbaty), poprawiające wegetację i ogólny metabolizm danej rośliny, a zatem  

i zwiększenie jakości otrzymywanych w niej produktów spożywczych  

i przemysłowych. 

Stosunkowo nowym pomysłem jest zastosowanie ultradźwięków, w celu przyspieszenia 

procesu dekrystalizacji miodu i opóźnienia jego 

ponownej krystalizacji, jak również spowolnienia 

krystalizacji świeżych miodów. Cały proces polegał na 

umieszczeniu miodu w słoiku w urządzeniu emitującym 

ultradźwięki np. w myjce ultradźwiękowej (fot. 14) 

napełnionej wodą. Eksperymenty własne dowiodły, że 

czas całkowitej dekrystalizacji miodów stałych to 

jedynie 15 min, a temperatura do jakiej nagrzewa się 

miód to maksymalnie 53°C. 

 

5.3.5. Wpływ wybranych metod dekrystalizacji na jakość miodu 

W celu sprawdzenia wpływu czasu i temperatury procesu dekrystalizacji na jakość 

miodu, próbki czterech zestalonych miodów odmianowych (rzepak, lipa, wielokwiat, spadź) 

przetrzymywano w różnych warunkach do czasu całkowitego upłynnienia (tab. 24). Jako 

kontrolę użyto miód przechowywany w temperaturze pokojowej. 

 

 

Fot. 14. Myjka ultradźwiękowa 
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Tabela 24. Parametry procesów dekrystalizacji 

Sposób dekrystalizacji Czas Max temperatura miodu 

Suszarka laboratoryjna 6 godzin 64°C 

Łaźnia wodna 24 godziny 40°C 

Mikrofalówka (800W) 2min 72°C 

Ultradźwięki (560W) 15 min 53°C 

 

Analiza wpływu zastosowanych metod dekrystalizacji miodu na aktywność amylazy 

wykazała, że przetrzymywanie miodu w temp. 40°C przez okres 24 godzin powoduje zbliżoną 

utratę aktywności tego enzymu jak zastosowanie temperatury 64°C przez okres 6 godzin oraz 

użycie mikrofalówki w ciągu 2 min (rys. 33). Trzeba jednak zaznaczyć, że spadek aktywności 

tego enzymu po zastosowaniu poszczególnych metod jest na tyle znikomy, że może być 

spowodowany błędem pomiaru. 

Rys. 33. Wpływ sposobu dekrystalizacji (Ł-łaźnia wodna, S-suszarka, M-mikrofalówka,  

U-ultradźwięki) na liczbę diastazową miodów odmianowych  w porównaniu do miodów surowych (N) 

 

Analogicznie, badając aktywność dwóch innych enzymów miodu β-galaktozydazy (β-Gal)  

i α-mannozydazy (α-Man), nie stwierdziliśmy różnic dla miodów dekrystalizowanych różnymi 

metodami (rys. 34 i 35). 
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 Rys. 34. Wpływ sposobu dekrystalizacji (Ł-łaźnia wodna, S-suszarka, M-mikrofalówka,  

U-ultradźwięki) na aktywność enzymatyczną β-GAL (U/g) miodów odmianowych w porównaniu do 

miodów surowych (N)  

 Rys. 35. Wpływ sposobu dekrystalizacji (Ł-łaźnia wodna, S-suszarka, M-mikrofalówka,  

U-ultradźwięki) na aktywność enzymatyczną α-MAN (U/g) miodów odmianowych miodów 

odmianowych w porównaniu do miodów surowych (N)  

 

 Upłynnienie miodu w łaźni wodnej w 40°C, w suszarce laboratoryjnej w 64°C, jak 

również w mikrofalówce oraz zastosowanie ultradźwięków, nie spowodowało istotnych 

ubytków aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków fenolowych badanych 

miodów (rys. 36 i 37). 
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Rys. 36. Wpływ sposobu dekrystalizacji (Ł-łaźnia wodna, S-suszarka, M-mikrofalówka,  

U-ultradźwięki)  na całkowitą aktywność antyoksydacyjną miodów odmianowych (µmol troloksu/kg) 

w porównaniu do miodów surowych (N)   

Rys. 37. Wpływ sposobu dekrystalizacji (Ł-łaźnia wodna, S-suszarka, M-mikrofalówka,  

U-ultradźwięki) na całkowitą zawartość związków fenolowych miodów odmianowych (mg kw. 

galusowego/kg) w porównaniu do miodów surowych (N)   

 

Wpływ ultradźwięków na właściwości antybakteryjne miodów odmianowych 

Sprawdzono również wpływ zastosowania ultradźwięków do dekrystalizacji miodów 

(spadziowego i wielokwiatowego) na ich właściwości antybakteryjne. Badania wykonano 

bezpośrednio po dekrystalizacji miodu przechowywanego w formie krupca przez okres 12 

miesięcy w temp. pokojowej. Eksperyment wykazał, że miody upłynnione w myjce 

ultradźwiękowej w ciągu 15 min (ogrzane do temp 53°C) nie straciły swoich właściwości 

przeciw bakteriom Staphylococcus aureus (rys. 38 i 39) i E. coli (rys. 40 i 41). Co więcej już 

12,5% (wyniki nieprezentowane) roztwór miodu był w stanie zahamować wzrost wyżej 
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wymienionych bakterii. Do porównania użyto miodu nie poddanego dekrystalizacji. Działanie 

miodu w tym stężeniu nie było tak skuteczne jak działanie ampicyliny (antybiotyku) (rys. 40  

i 41). 

 

Rys. 38. Wpływ miodu spadziowego (roztwór 25%) poddanego dekrystalizacji ultradźwiękami na 

wzrost bakterii S. aureus (biomasa, OD 600nm) 

Badania wykonano bezpośrednio po dekrystalizacji miodu przechowywanego w formie krupca przez 

okres 12 miesięcy w temp. pokojowej 

 

 

Rys. 39. Wpływ miodu wielokwiatowego (roztwór 25%) poddanego dekrystalizacji ultradźwiękami na 

wzrost bakterii S. aureus 
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Rys. 40. Wpływ miodu spadziowego (roztwór 25%) poddanego dekrystalizacji ultradźwiękami na 

wzrost bakterii E. coli 

 

 

Rys. 41. Wpływ miodu wielokwiatowego (roztwór 25%) poddanego dekrystalizacji ultradźwiękami na 

wzrost bakterii E. coli 

 

Obydwa badane miody, spadziowy i wielokwiatowy hamowały wzrost bakterii 

Staphylococcus aureus w granicach 35 (spadziowy) i 42% (wielokwiatowy) (rys. 42). Te same 

miody poddane dekrystalizacji wykazywały nieco zwiększoną siłę do inhibicji wzrostu bakterii 

(spadziowy -50% i wielokwiatowy -45%). Przyczyną wzmocnienia działania antybakteryjnego 

może być wzrost rozpuszczalności składników miodu pod wpływem ultradźwięków lub 

procesy rozpadu z wytworzeniem nowych składników ( w tym degradacja ziaren pyłku).  
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Rys. 42. Hamujące działanie miodu (25% w/v) surowego (N) i dekrystalizowanego ultradźwiękami (U) 

na wzrost bakterii S. aureus (K)  

Porównania dokonano po 12 godz inkubacji płytek, z wprowadzonym do studzienek 25% roztrworem 

miodu 

Analogiczne obserwacje poczyniono dla bakterii E. coli (rys. 43), również w tym wypadku 

obserwowano podobne właściwości miodów skrystalizowanych i poddanych dekrystalizacji 

ultradźwiękami. 

 

 

 

Rys. 43. Hamujące działanie miodu (25% w/v) surowego (N) i dekrystalizowanego ultradźwiękami (U) 

na wzrost bakterii E. coli (K) 
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Wpływ wybranych procesów na ponową krystalizację miodów 

Miody w postaci krupca zostały poddane dekrystalizacji 3 sposobami aż do całkowitego 

upłynnienia:  

 w suszarce laboratoryjnej (64°C przez 6 godzin), 

 w łaźni wodnej (40°C przez 42 godziny),  

 w mikrofalówce (800W przez 2 min, miód podgrzany do 72°C). 

Tak upłynnione miody poddano obserwacji w celu sprawdzenia wpływu sposobu 

dekrystalizacji miodu na tempo i efekt jego ponownej krystalizacji. Badania wykazały, że 

najmniej efektywnym sposobem dekrystalizacji okazało się upłynnianie miodu w łaźni wodnej 

w temp. 40°C przez 24h. Już po 4 tygodniach wszystkie miody dekrystalizowane tą metodą 

przybrały formę krupca.  

Tabela 25. Wpływ metody dekrystalizacji na szybkość i sposób ponownej krystalizacji 

Parametr Miód rzepakowy Miód spadziowy Miód wielokwiatowy 
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Wpływ wybranych parametrów na opóźnienie krystalizacji miodów 

Świeże miody płynne (lipowy, wielokwiatowy i akacjowy), ze zbiorów 2016, poddano 

różnym procesom opisanym w tabeli 26, w celu sprawdzenia wpływu zastosowanej metody na 

szybkość krystalizacji patoki. Badania wykazały, że wykorzystanie mikrofali zdecydowanie 

opóźnia proces krystalizacji miodów. Po 45 dniach miód lipowy nie poddany żadnym procesom 

był całkowicie zestalony, podczas gdy miód przetrzymany 2 min w mikrofalówce był wciąż 

płynny i przejrzysty. Miody poddane ultradźwiękom przez 5 i 20 min zaczynały krystalizować 

(lekkie zmętnienie). W 70 dniu doświadczenia zaobserwowano, że jedynie próbka miodu 

lipowego poddana mikrofalom była wciąż płynna i przejrzysta. Pozostałe próbki całkowicie 

skrystalizowały. Żadna z próbek miodu wielokwiatowego po 45 dniach nie wykazywała zmian 

świadczących o krystalizacji. Po 70 dniach jedynie w kontrolnej próbce miodu stwierdzono 

początek krystalizacji. Reszta próbek była wciąż płynna, a zmętnienie nie było widoczne. 

Kontrola miodu akacjowego po 45 dniach reszta próbek zaczynała krystalizować, podczas gdy 

miody poddane mikrofalom i ultradźwiękom były wciąż przejrzyste. Po 70 dniach kontrola była 

skrystalizowana, a w próbkach poddanych ultradźwiękom pojawiło się delikatne zmętnienie. 

Miód poddany mikrofalom był wciąż przejrzysty.  

Tabela 26. Wpływ zastosowanej metody na opóźnienie krystalizacji miodu 

O
d

m
ia

n
a 

C
za

s 

 

Kontrola 

Mikrofala 

800W 2min 

(temp. miodu max 

72°C) 

Ultradźwięki  

560W 5min  

(temp. miodu max 

43°C) 

Ultradźwięki  

560W 20 min  

(temp. miodu max 

45°C) 
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 Po 70 dniach od zastosowanej obróbki miody poddano analizie na aktywność α-amylazy 

(rys. 44). Nie stwierdzono istotnych zmian w aktywności amylazy w miodach poddanych 

działaniu mikrofali (2min) i ultradźwięków (20min) w celu spowolnienia procesu krystalizacji. 
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Rys. 44. Aktywność amylazy w miodach poddanych obróbce ultradźwiękami (U) i mikrofalami (M)  

w porównaniu do miodu surowego (K) 

Miód poddano obróbce bezpośrednio po pobraniu (patoka), badania wykonano po 70 dniach 

przechowywania miodów w temperaturze pokojowej 

Podobnie, badając poziom hydroksymetylofurfuralu (HMF) w miodzie szybkim testem 

reflektometrycznym nie stwierdziliśmy istotnych zmian, za wyjątkiem wzrostu poziomu HMF 

w miodzie lipowym poddanym działaniu mikrofali (tab. 27). 

Tabela 27. Zawartość HMF w miodach poddanych obróbce ultradźwiękami (U) i mikrofalami (M)  

w porównaniu do miodu surowego (K) (mg HMF/100 g miodu) 

Miód Próba kontrolna 
Ultradźwięki 

 (20 min) 

Mikrofale 

(2 min) 

Wielokwiatowy <1,0 mg <1,0 mg <1,0 mg 

Lipowy <1,0 mg <1,0 mg 1,1 mg 

Akacjowy <1,0 mg <1,0 mg <1,0 mg 

 

Przeprowadzono także badania właściwości antybakteryjnych miodów poddanych obróbce  

w celu spowolnienia krystalizacji wobec bakterii Staphylococcus aureus (rys. 45). Wykazano, 

że takie przetwarzanie miodu pozwala zachować właściwości antybakteryjne miodów, chociaż 

różnice obserwowane dla miodu lipowego, wskazują, że wykorzystanie ultradźwięków jest 

bardziej korzystne niż promieniowania mikrofalowego. 
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Rys. 45. Antybakteryjne właściwości miodów poddanych obróbce ultradźwiękami (U) i mikroflami (M) 

w porównaniu do miodu surowego (K) wobec bakterii Staphylococcus aureus (czas hodowli 24h) 

Miód poddano obróbce bezpośrednio po pobraniu (patoka), badania wykonano po 70 dniach 

przechowywania miodów w temperaturze pokojowej 

 

6. Możliwość zwiększenia zainteresowania konsumentów miodem 

podkarpackim 

6.1. Informacyjna rola etykiety na słoiku z miodem 

Informacje, umieszczone na etykiecie produktu spożywczego są  ważnym czynnikiem 

wpływającym na opinię konsumentów o produkcie. Dodatkowo mają na celu pomóc 

konsumentowi w wyborze produktu, zgodnego z jego oczekiwaniami. Obowiązkiem prawnym 

pszczelarza jest umieszczenie na słoiku etykiety zawierającej pełną informację o produkcie. 

Brak takiej informacji na słoiku z miodem, może nasuwać wątpliwości, czy proces 

pozyskiwania miodu był prawidłowy. Ważnym aspektem, jest rola etykiety jako „wizytówki” 

pszczelarza, świadcząca o jakości oferowanego produktu i będącego swego rodzaju 

„zaświadczeniem” wystawionym przez pszczelarza produktowi z własnej pasieki, 

pozwalającym na wprowadzenie go do obrotu. 

Dobra etykieta powinna zawierać oczekiwane przez klienta informacje, ale ma być także 

atrakcyjna wizualnie. Większość pszczelarzy korzysta z gotowych już dostępnych  
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w internecie wzorów etykiet. Często na etykiecie tej potrzebne jest już tylko logo i adres 

producenta, które umieszczane są zazwyczaj zwykłą pieczątką (fot. 15). 

 

 Fot. 15. Przykład gotowej etykiety do znakowania miodu 

 

Jednak ujednolicone formy etykiet dla miodów odmianowych od różnych producentów, 

nie wyróżniają danego produktu spośród innych, a pieczątka psuje estetykę etykiety. Ważne 

jest aby wyróżnić produkt opakowaniem, a także informacją czy szatą graficzną. Umieszczenie 

fragmentów danej rośliny na etykiecie miodów (np. kwiatostan gryki w przypadku miodów 

gryczanych), byłoby już dla klienta oczywistą symboliką tych produktów pszczelarskich.  

Zawartość etykiety na słoiku z miodem powinna obejmować: 

- Pełną nazwę rodzaju i odmiany miodu 

- Data minimalnej trwałości (36 miesięcy od daty rozlewu) 

- Warunki przechowywania 

- Oznakowanie ilości nominalnej - masę netto produktu 

- Oznaczenie partii produkcyjnej 

- Data rozlewu (najczęściej data ta jest jednocześnie numerem partii) 

- Dane identyfikujące pszczelarza (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) 

- Weterynaryjny numer pasieki 

- Miejsce pochodzenia  

- PN-88/A – 7726 (stosowanie tej polskiej normy nie wymaga certyfikatu, umieszczenie 

jej jest dobrowolne). 

Na opakowaniach z miodem nie jest wymagana informacja o wartościach odżywczych. 

Przepisy polskie oraz unijne nie wymagają deklaracji wartości odżywczej miodu na etykiecie, 
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określenie wartości żywieniowej miodów i umieszczenie tego oświadczenia jest dobrowolne 

(fot.16). 

 

Fot. 16. Etykieta miodu z deklaracją wartości odżywczej 

 

Kolejnym znakiem umieszczanym na słoiku, ale nie regulowanym prawnie jest kod 

kreskowy, który ma na celu ułatwić identyfikację produktu. Innymi często umieszczanymi 

informacjami na etykiecie miodów są: informacja o naturalnej krystalizacji szkodliwym 

działaniu promieni słonecznych, czy informacje dodatkowe np. wpisanie produktu na listę 

produktów tradycyjnych. Na etykietach spotkać można również instrukcję dotyczącą 

zapobiegania procesowi krystalizacji lub przywróceniu skrystalizowanego miodu z powrotem 

do płynności, poprzez wolne podgrzewanie. Informacje dodatkowe umieszczane są często na 

słoiku w postaci kontretykiet, naklejanych po przeciwnej stronie niż etykieta. Etykieta, tak jak 

w przypadku innych produktów spożywczych, nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd. 

Producent nie może przypisywać produktowi działania, którego produkt nie posiada, a także 

informacji sugerujących o szczególnych właściwościach miodu. Bardzo ważne jest i prawo 

stwierdza jednoznacznie, że etykieta na słoiku z miodem nie może: 

 przypisywać działania lub właściwości, których miód nie ma; 

 sugerować, że dany miód ma szczególne właściwości, jeżeli te właściwości mają 

podobne miody; 

 nie może zawierać informacji, że miód zapobiega chorobom lub je leczy, a nawet 

odwoływać się do takich właściwości; 

 zawierać takich określeń jak "zdrowy", "bezpieczny" itp.  
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Etykieta na słoiku z miodem jest elementem reklamy, która przekłada się na odbiór 

przez konsumenta jako narzędzie perswazji i zachęta do zakupu dobrze oznaczonego produktu.  

6.2. Innowacyjne produkty z pasieki 

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym 

przez zmianę stylu życia i sposobu odżywiania się, spowodowała w ostatnich latach wzrost 

zainteresowania miodem jako środkiem  profilaktycznym i leczniczym. Światowy trend 

stosowania żywności o właściwościach prozdrowotnych, zawierającej składniki aktywne 

pochodzenia roślinnego,  dotarł także do pasiek, w których tworzone są nowe produkty, 

wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klienta. 

Istnieją różne metody wzbogacania miodów w fitoskładniki w celu podniesienia ich 

wartości zdrowotnej i ukierunkowanego działania leczniczego. Należą tu: 

 Produkcja miodów odmianowych - ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów 

właściwościami leczniczymi miodu, poszukują oni miodów o zwiększonej zawartości 

konkretnego składnika leczniczego jak np. miód nostrzykowy, zawierający związki 

kumarynowe, o właściwościach przeciwzakrzepowych i obniżających ciśnienie krwi (fot. 

17), 

 

Fot. 17. Miód nostrzykowy pochodzenia krajowego i z Ukrainy  
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 Produkcja ziołomiodów pozyskiwanych na drodze sterowanego żywienia syropami 

cukrowo-ziołowymi (fot. 18). 

 

Fot. 18. Ziołomiody produkcji Bartnik Sądecki 

 

 Produkcja miodów wzbogacanych dodatkami stałymi: 

- innymi produktami pszczelimi (pyłek, propolis, pierzga) 

- suszonymi ziołami np. melisa, lawenda czy płatki róży (fot. 19), 

- sokami owocowymi (fot. 20) 
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Fot. 19. Miody kremowane z dodatkiem suszonych ziół 

 

Fot. 20. Miody z dodatkiem soków owocowych 

 

Ziołomiody 

Ziołomiody są to miodowe komponenty produkowane przez pszczoły miodne 

z ekstraktów lub naparów ziołowych w roztworze cukrowym. Ich skład chemiczny jest 

bogatszy w składniki w porównaniu z naturalnymi miodami nektarowymi czy też spadziowymi. 

Ziołomiody charakteryzują się wyższą ilością sacharozy, witamin, biopierwiastków i substancji 

biologicznie aktywnych. W naszych badaniach wykazaliśmy wyższą aktywność 

antyoksydacyjną ziołomiodów, niższą jednak od miodów kremowanych z dodatkiem ziół 

suszonych (tab. 28). 

Tabela 28. Zawartość związków fenolowych i właściwości antyoksydacyjne miodów wzbogaconych o 

składniki pochodzenia roślinnego 

Produkt 

Związki 

fenolowe 

GA [mg/kg] 

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA 

FRAP 

Troloks [μmol/kg] 

DPPH 

AA [%] 

Ziołomiód pokrzywowy  384,38 2436,65 18,25 

Ziołomiód aroniowy  423,21 2569,57 36,94 

Miód wielokwiatowy 

Miód pokrzywowy  

274,37 

287,09 

1399,05 

1848,42 

32, 45 

23,96 
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Miód  aroniowy  774,00 3952,49 76,76 

 Miód kremowany 

+ suszona melisa 

+suszona pokrzywa 

+suszona mięta  

 

1106,02 

515,71 

954,19 

 

9309,95 

2834,56 

7257,92 

 

100,00 

43,76 

99,39 

 

Produkcja ziołomiodów różni się od wytwarzania miodu. Przy wytwarzaniu miodu 

pszczoły zbierają nektar roślin bądź spadź. Natomiast w przypadku ziołomiodów konieczna jest 

ingerencja człowieka w przygotowanie pożywki cukrowej z dodatkiem materiału roślinnego, 

który następnie przetwarzany jest przez pszczoły. 

 Istnieje kilka sposobów na przygotowanie pożywki ziołowej dla pszczół. Pożywkę taką 

można otrzymać poprzez dodanie do roztworu miodu naturalnego materiału roślinnego tj. 

wyciągu lub soku ze świeżych roślin. Inne metody polegają na wzbogacaniu roztworu cukru 

buraczanego w wyciągi wodne lub alkoholowe z wysuszonych ziół bądź świeżego soku roślin 

leczniczych. Pożywka przeznaczona do podkarmiania pszczół zawiera przeważnie 66% 

sacharozy. Taka ilość cukru zabezpiecza ją przed rozpoczęciem procesu fermentacji, czyli 

przed rozwojem mikroorganizmów. Stężenie wyciągów etanolowych, naparów i odwarów  

z ziół w pożywce stanowi 5-10%, natomiast sok roślinny występuje w ilości 12-25%. 100 kg 

pożywki pozwala na uzyskanie średnio 40 kg ziołomiodu. 1 kg pszczół potrzebuje około 1,5- 

2,0 l pożywki ziołowej aby wypełnić ziołomiodem miodowy plaster w ilości 50-70%. Kiedy 

już pożywka znajduje się w wolu miodnym pszczoły dodają do niej inwertazę i wydzielinę 

gruczołów ślinowych. Taką mieszanką zapełniane są komórki plastra, gdzie następuje 

zagęszczenie i pokrycie woskiem. Gotowy ziołomiód jest gotowy po 5-6 dniach. 

Podstawowy skład chemiczny miodów i ziołomiodów jest prawie jednakowy. 

Zawartość wody, węglowodanów, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, wolnych kwasów, 

HMF a  także przewodność właściwa czy liczba diastazowa kształtuje się na bardzo zbliżonym 

poziomie. Zawartość sacharozy może jednak znacząco odbiegać od norm wytyczonych dla 

miodów naturalnych. W świeżo odwirowanych miodach może być tego cukru nawet do 18%.  

Jednak podczas przechowywania przez 5-6 tygodni, ilość sacharozy spada do poziomu 

odpowiadającego miodom odmianowym tj. do 2-5%. Zaraz po odwirowaniu ziołomiodu 

rozpoczyna się proces redukcji wielocukrów przez zawarty w tym produkcie enzym, którym 

jest inwertaza.  

 Parametrem wyraźnie odróżniającym ziołomiody od miodów naturalnych jest ilość oraz 

rodzaj biopierwiastków. Zawartość mikro- oraz makroelementów w ziołomiodach przewyższa 



91 
 

wskaźniki wyznaczone dla miodów nektarowych oraz spadziowych. W przeciętnym miodzie 

nektarowym wielokwiatowym ilość mikroelementów wynosi 6,3 mg/kg, miód spadziowy 

obfituje średnio w występowanie 17,45 mg/kg biopierwiastków, natomiast ziołomiody 

zawierają ich od 83,9 mg/kg do 229,7 mg/kg.  

 Witamina C występuje w ziołomiodach w znaczących ilościach. Oznaczona została 

w ziołomiodach: truskawkowym, malinowym, porzeczkowym w średniej ilości 37 mg/100g. 

Ziołomiody pokrzywowy, z bzu czarnego, głogowy, rumiankowy oraz sosnowy są obfitszym 

źródłem od 80-160 mg/100g witaminy C. Ważną a zarazem charakterystyczną właściwością 

ziołomiodów jest obecność w ich składzie chemicznym głównych swoistych substancji roślin, 

którymi została wzbogacona pożywka, np. w ziołomiodzie wyprodukowanym z brokułów 

potwierdzona została obecność sulforafanu.  

Ziołomiody posiadają bardzo dobre właściwości antybiotyczne. O wiele lepiej niż 

miody naturalne hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Odpowiadają za to 

substancje biologicznie aktywne, które przedostają się z roślin wchodzących w skład pożywki 

do produktu końcowego. badania przeprowadzone w Zakładzie Bromatologii UM w 

Białymstoku pod kierownictwem prof. M. Borawskiej skupiające się na określeniu 

minimalnego stężenia ziołomiodu, który będzie 

hamował rozwój drobnoustrojów tj. Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz Bacillus 

subtilis potwierdziły podwyższoną aktywność 

antymikrobiologiczną ziołomiodów w porównaniu  

z miodami naturalnymi. 

 Przykładem ziołomiodu o najbardziej 

uznanych właściwościach leczniczych jest produkt  

o nazwie LifeMel (fot. 21), reklamowany w sieci 

(niepoprawnie) jako "najdroższy miód świata". Jego 

cena kilkukrotnie przekracza cenę osławionego 

miodu Manuka (ok. 150 zł za 120g).  

Miód ten, a właściwie grupa 10-ciu produktów,  

o róznym zastosowaniu: LifeMel, GastroMel, 

LaryngoMel, BronchoMel, ClearMel, EnergyMel, 

RelaxMel, PotentMel, LadyMel, produkowana jest przez Zuf Globus Laboratories w Izraelu na 

drodze żywienia pszczół syropami zawierającymi unikalne mieszanki ziołowe. Stosowane 

 

Fot. 21 LifeMel – najdroższy miód 

świata 

[http://vitamarket.pl/p12006-LifeMel-

najdrozszy-miod-na-swiecie.html] 
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kompozycje zawierają wyciągi z ziół pochodzących z oddalonych od siebie regionów świata, 

często z takich części roślin, które w normalnych warunkach nie są dla pszczół dostępne: 

korzenie, kora, łodyga. W organizmach pszczół zachodzą procesy potęgujące właściwości 

naturalnego pokarmu. Skuteczność ziołomiodów LifeMel jest potwierdzona badaniami 

klinicznymi, co sprawia że jest on określany terminem "miód życia". 

 Oferta miodów dostępnych na rynku stale poszerza się o importowane miody  

o egzotycznych smakach,  np. kasztanowy z Hiszpanii, lawendowy z Węgier, pomarańczowy  

z Nowej Zelandii a eukaliptusowy z Argentyny. W ostatnich latach do krajów 

wprowadzających miód na Polski rynek dołączyły Chiny (często z przystankiem na Ukrainie), 

które są światowym potentatem w produkowaniu wszystkiego, co tanie, ale niekoniecznie 

zdrowe. 

 Świeży trend w produkcji pszczelarskiej to tzw. miody miejskie, produkowane  

w pasiekach zlokalizowanych na dachach miejskich budynków. W Polsce pierwsza taka 

pasieka została założona w Warszawie w 2012 roku. Zwolennicy miejskiego pszczelarstwa jako 

główną zaletę wskazują na: bioróżnorodność bazy pożytkowej i brak narażenia pszczół na 

pestycydy. W warunkach miejskich rośnie jednak narażenie pszczół na zanieczyszczenia typu 

metale ciężkie, mikroplastiki, chemikalia "domowe", itd. Mimo, że pszczoła działa jak biofiltr, 

zatrzymując większość zanieczyszczeń w swoim organizmie, bioakumulacja na pewno nie jest 

obojętna dla zdrowia pszczoły. Medialny zachwyt nad jakością miodu miejskiego, który ma 

"posiadać lepsze właściwości niż miód produkowany na terenach wiejskich", nie jest poparty 

rzetelnymi badaniami jakości miodów, i co ważniejsze, długoterminowymi obserwacjami 

zdrowotności pszczół bytujących na terenach miejskich. 

 Szczególną szansą rozwoju pszczelarstwa jest zainteresowanie przemysłu 

kosmetycznego produktami pszczelimi. Znane jeszcze od czasów starożytnych (słynna królowa 

Kleopatra) zastosowanie miodu w pielęgnacji skóry i włosów, zostały  w ostatnich latach 

ponownie odkryte. Obecnie obserwujemy na rynku szeroki asortyment kosmetyków 

produkowanych na bazie miodu (i innych produktów pszczelich). Ich jakość poparta jest 

atestem, a produkcja nie wiąże się z testami z udziałem zwierząt (cruelty-free). Produkty te 

znajdują coraz większe uznanie na rynku. 

6.3. Innowacyjne formy promocji miodu  

Innowacyjność kojarzona jest zwykle z wprowadzaniem nowoczesnego sprzętu czy 

usprawnianiem produkcji. Tymczasem pojęcie to obejmuje również tworzenie nowych planów 

i pomysłów, ich rozwój i wdrażanie w praktyce. Bez względu na formę innowacyjności, jej 
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celem jest przyniesienie wymiernych korzyści, nie tylko ekonomicznych. Innowacyjność w 

gospodarce pasiecznej to sposób na ułatwienie produkcji, jej rozwój ilościowy i jakościowy, a 

także umiejętną promocję i sprzedaż miodu.  

 Szansą dla rozwoju pszczelarstwa jest innowacyjny marketing, czyli dostarczanie 

właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. Ważnym 

elementem marketingu mix (obok produktu, ceny, miejsca) jest promocja, definiowana jako 

różnego rodzaju zabiegi i środki, za pomocą których doprowadza się do świadomości ludzi 

informacje i oceny dotyczące produktów bądź idei (rys. 46). 

Rys. 46. Elementy marketingu-mix 

[Kotler, 2005] 

 Promocja spełnia przede wszystkim funkcję informacyjną. Zadaniem promocji jest 

poinformowanie klienta o produkcie, nakłonienie go do jego zakupu i przypominanie o nim. 

Firma powinna nie tylko uzyskiwać informacje o rynku, o swoich klientach, aby wytwarzać 

takie produkty, których potrzebuje nabywca, ale także przekazywać informacje w drugą stronę 

– powinna stworzyć system komunikowania się z rynkiem. Przekazy promocyjne umożliwiają 

prezentację odpowiednich walorów produktu. Dobrze skonstruowany przekaz reklamowy 

może przekonać konsumentów do zapłacenia wyższej ceny za produkt charakteryzujący się 

wyższymi parametrami jakościowymi. 

 Reklama jest częścią promocji, obejmującą wszystkie formy przekazywania informacji 

o produktach, włączając w to reklamowe stwierdzenia na opakowaniach, nalepkach  

i materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży. Innowacje w marketingu pszczelarskim 
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mogą przyciągnąć nowe grupy odbiorców – takich, których tradycyjny marketing i zwykłe 

miody, dostępne w każdej pasiece, do tej pory nie zachęcały do zakupu. Sprawa właściwej 

reklamy produktów pszczelich to sprawa zasadnicza dla funkcjonowania na rynku marki 

"polski miód pszczeli produkowany przez pszczelarza polskiego". 

Istnieją różne formy promocji miodu: 

1. kontakt z konsumentem końcowym w sprzedaży bezpośredniej, 

2. dobrze opracowana etykieta miodu (zawarte w treści etykiety informacje mają ułatwić 

konsumentowi właściwy wybór miodu zgodnie z jego oczekiwaniami, ale nie mogą 

zawierać sloganowych, niesprawdzonych informacji),  

3. szeroko pojęta edukacja żywieniowa dzieci i dorosłych przy wsparciu środowisk 

medycznych, 

4. atrakcyjna forma opakowania. 

 

Funkcjonalne opakowanie 

Opakowanie miodu – to kolejna ważna kwestia z punktu widzenia marketingu 

pszczelarskiego, o której czasem pszczelarze zdają się zapominać. Bardzo często kierują się 

bowiem własnymi potrzebami zamiast wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumenta. 

Opakowanie miodu przeznaczonego na sprzedaż powinno być przede wszystkim atrakcyjne 

wizualnie, zarówno słoik, jak i sama etykieta. Im ciekawsze opakowanie, tym bardziej 

atrakcyjna wydaje się bowiem jego zawartość. Niektórzy pszczelarze dbają o odpowiednią 

identyfikacje wizualną swoich produktów, dzięki czemu już jeden kupiony słoik może sprawić, 

że konsument zapamięta go na dłużej. Dzięki temu przy kolejnym wyborze spośród produktów 

z różnych pasiek bez problemu odnajdzie produkty tej marki, w którą już wcześniej 

zainwestował. Ciekawą formą uzupełnienia opakowania są różnego rodzaju nakrętki  

i przykrywki – ozdobne, często ręcznie robione, co dodatkowo wzmacnia pozytywny 

wizerunek producenta (fot. 22). 
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Fot. 22. Atrakcyjne opakowanie na miód 

Osobną kwestią w przypadku opakowania jest jego pojemność. Producenci miodu 

zwykle wybierają takie opakowanie, które jest dla nich wygodne. Najczęściej większe – 900 

ml czy 1 l. Ich myślenie jest dość proste – im większy słoik, tym większa jest cena jaką można 

uzyskać. Tymczasem klienci mają swoje gusta i oczekiwania. Wolą mniejsze słoiki, dzięki 

czemu mogą kupić kilka rodzajów miodu w dużo niższej cenie niż gdyby mieli kupić kilka 

dużych słoików, zwłaszcza gdy spożywają miód okazjonalnie. Aby zwiększyć spożycie miodu 

jako środka słodzącego (w hotelach, lokalach gastronomicznych), potrzebne jest wytwarzanie 

małych funkcjonalnych opakowań miodu, zawierających porcje zużywane do słodzenia 

napojów (fot. 23). 
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Fot. 23. Miód jako substancja słodząca 

Miód mógłby wtedy spełniać rolę alternatywnego naturalnego środka słodzącego (fot. 

24). Pszczelarstwo jako dziedzina produkcji funkcjonuje w stale zmieniającej się 

rzeczywistości rynkowej, zarówno w 

zakresie regulacji prawnych jak i 

asortymentu produktów. Sprostanie 

wymaganiom współczesnego rynku, 

wymaga od pszczelarza wielu 

umiejętności i wiedzy, także z dziedziny 

prawa i ekonomii. W tym aspekcie rośnie 

znaczenie organizacji pszczelarskich, 

które powinny zapewniać edukacyjne 

wsparcie pszczelarzom, a z drugiej strony 

zabezpieczać ich interesy na rynku.  

Podsumowanie 

 Miód jest naturalnym słodkim produktem, którego właściwości odżywcze są znane  

i wykorzystywane od wieków. Ze względu na obecność bioaktywnych składników pochodzenia 

roślinnego i niewielkich ilości witamin i mikroelementów, miód wykazuje zróżnicowane 

odmianowo działanie prozdrowotne. Ta cecha miodu sprawiła, że w dobie pogarszającej się 

kondycji zdrowotnej społeczeństwa, jego właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne 

zostały ponownie docenione. Jednak, mimo notowanej od kilkunastu lat tendencji wzrostowej, 

Fot. 24. Miód jako „konkurencja” dla modnych 

słodzików 
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konsumpcja miodu w naszym kraju utrzymuje się wciąż na niskim poziomie w porównaniu do 

innych krajów europejskich. 

 Walory ekologiczne Podkarpacia i wielowiekowe tradycje bartnicze lokują nasze 

województwo na wysokiej drugiej pozycji na liście krajowych producentów miodu. 

Przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów i użytkowników internetu  

z województwa podkarpackiego wskazują jednak na niskie spożycie miodu w regionie oraz 

konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie dobroczynnego działania miodu na organizm 

człowieka i zróżnicowanych właściwości leczniczych miodów odmianowych. 

 Przeprowadzone w Uniwersytecie Rzeszowskim kompleksowe badania miodów 

produkowanych na Podkarpaciu wykazały wysoką jakość tych produktów zarówno wg 

kryteriów zawartych w obowiązujących regulacjach prawnych, jak i pod względem 

wskaźników bioaktywności miodów, które nie są normowane. Miody podkarpackie 

produkowane w czystym ekologicznie środowisku zawierają metale ciężkie na poziomach 

znacznie niższych niż dopuszczalne limity. Utrzymanie ich wysokiej jakości jest uzależnione 

od właściwego postępowania z miodem w pasiece, gdzie może dochodzić do wtórnego 

zanieczyszczenia wskutek niedotrzymania warunków higienicznych lub też zastosowania 

aluminiowych opakowań zastępczych. 

 Jedną z praktyk pasiecznych, które mogą obniżyć jakość miodu jest proces 

dekrystalizacji (upłynnienia) krupca. Przeprowadzone badania dostarczają obiecujących 

informacji dotyczących możliwości zastosowania promieniowania mikrofalowego  

i ultradżwiękowego zarówno do dekrystalizacji jak i spowolnienia krystalizacji miodów, bez 

naruszenia ich właściwości biologicznych.  

 Takie innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce pasiecznej, 

pozwalają uzyskać nowe produkty zgodne z oczekiwaniami konsumentów, co w połączeniu  

z innowacyjną promocją i reklamą stwarza szanse na rozwój pszczelarstwa w regionie.  
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8. Ciekawostki o pszczołach 

 Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje około dwudziestu tysięcy pszczół choć zdarza 

się, że nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i tysiące robotnic. Rój silny 

to 3 kilogramy pszczół i więcej, średni to około 2 kg, słaby do 1 kg. W jednym kilogramie mieści 

się 8 500 pszczół wypełnionych miodem. 

 Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańców i wydawania dźwięków, są dwa rodzaje tańca 

pszczelego - jeden dotyczy pożytku znajdującego się w odległości do 100 m, a drugi powyżej tej 

odległości, taniec pszczoły jest zależny od kąta padania światła słonecznego. 

 Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-435 ruchów skrzydłami na sekundę, czyli 11 400 razy na 

minutę. 

 Przeciętny zasięg lotu pszczół wynosi 3 km, a maksymalny może wynieść 10 km i więcej a 

przeciętna szybkość pszczoły to tylko 24 kilometry na godzinę. 

 Pszczoła lotna wylatuje 7-15 razy dziennie. Przerwy między lotami wynoszą ok. 5 min. Czas 

trwania lotu to ok. 25-45 min a podczas lotu pszczoła zużywa 2 mg cukru/1 km. 

 Żeby napełnić wole miodowe (50-60 mm3) pszczoła odwiedza 15-100 kwiatków, a dla 

wyprodukowania 1 kg miodu pszczoła musi zebrać ok. 3 kg nektaru (60 000 napełnień wola) i 

przy średniej długości lotu 800 m musi pokonać trasę 40 000 km. (jedno okrążenie kuli ziemskiej). 

 Podczas jednego "kursu" po nektar pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów, zbieraczki nektaru muszą 

wykonać aż 20 000 lotów aby zebrać 1 litr słodkiego surowca, z którego powstanie 150 g 

dojrzałego miodu.  

    Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki od herbaty. 

Robotnica waży 0,1 g, wracająca z nektarem jest cięższa o połowę, a z pyłkiem 

waży o 1/3 więcej. 

  Pszczoła to jedyny owad, którego wytwarzaną dla siebie żywność jada 

człowiek. 

  Pszczoły są najczulszym wskaźnikiem stopnia środowiska 

naturalnego w atmosferze (podobnie jak raki 

w wodzie). 
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