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Celem pracy było sprawdzenie jakości miodów wielokwiatowych z różnych 
regionów Polski, pozyskanych bezpośrednio od pszczelarzy. Miody poddane 
zostały badaniom zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach dotyczą-
cych miodu. Poza podstawowymi oznaczeniami określono również zawartość 
popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane 
miody wielokwiatowe odpowiadały wymaganiom określonym w odpowiednich 
normach. 
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Miód pszczeli jest naturalną słodką substancją wytwarzaną przez pszczoły Apis 
mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owa-
dów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, przerabiają 
przez łączenie ze specyfi cznymi substancjami własnymi, składają, odwadniają, gro-
madzą i pozostawiają do dojrzewania w plastrach (1).

Miód, dzięki zróżnicowanemu składowi chemicznemu, zajmuje szczególne miej-
sce w żywieniu człowieka. Zarówno młodym, jak i dorosłym organizmom dostarcza 
cennych składników energetycznych, budulcowych i regulujących, dzięki czemu 
uznaje się go za produkt o wyraźnym dietetycznym działaniu, polepszający fi zyczną 
i psychiczną kondycję spożywającej go osoby. Wykazuje działanie terapeutyczne 
oraz – co zasługuje na szczególną uwagę – profi laktyczne w stosunku do wielu 
schorzeń (2).

Główna odpowiedzialność za jakość wyrobu ciąży na producentach miodu 
pszczelego, decydujących o metodach postępowania podczas odbierania, konfek-
cjonowania, przechowywania i przetwarzania miodu. Miód pszczeli, konsumowany 
głównie w postaci nieprzetworzonej, jest czystym naturalnym produktem, którego 
jakość zależy od pożytku, z którego został zebrany – nektaru czy spadzi. Zróżnico-
wanie geografi czno – botaniczne terytorium Polski może wpływać na charaktery-
stykę pożytków i, co za tym idzie, jakość miodu. Celem pracy była ocena jakości 
miodów nektarowych wielokwiatowych pochodzących z różnych regionów Polski 
oraz określenie, czy spełniają wymagania międzynarodowe (3), europejskie (1) oraz 
polskie (4). 
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MATERIAŁ I METODY

Materiał badawczy stanowiły miody pszczele zakupione bezpośrednio u pszcze-
larzy. Ocenie poddano 10 próbek miodów nektarowych wielokwiatowych (tab. I), 
pochodzących z pasiek z różnych regionów Polski. Miody te zostały poddane anali-
zie fi zykochemicznej, która obejmowała oznaczenia:
– zawartości wody metodą refraktometryczną (5), 
–  zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz sacharozy łącznie z melecy-

tozą metodą Luffa-Schoorla (6),
– kwasowości ogólnej metodą potencjometryczną (5),
– zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) metodą spektrofotometryczną (7),
– zawartości proliny metodą spektrofotometryczną (5),
– przewodności elektrycznej właściwej metoda konduktometryczną (3, 5),
– zawartości popiołu (3).

Ta b e l a  I . Materiał badawczy

Ta b l e  I. Study material

Odmiana
miodu

Pochodzenie próbki miodu (lokalizacja pasieki)
Symbol próbki

miejscowość region Polski

Miód 
nektarowy

 wielokwiatowy

Borsuki Wielkopolska BOR

Janów Podlaski Południowe Podlasie JAN

Witoldów Północna Lubelszczyzna WIT

Siemiatycze Podlasie SIE

Zakalinki Północna Lubelszczyzna ZAK

Pruszcz Gdański Pomorze PRG

Żukowo Pomorze ŻUK

Kłoczew Mazowsze KŁO

Sanok Beskidy SAN

Olsztyn Mazury OLS

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Parametry jakimi powinien odznaczać się miód pszczeli określone zostały na 
szczeblu międzynarodowym w Kodeksie Żywnościowym (3), na szczeblu europej-
skim w dyrektywie (1) oraz na szczeblu polskim w Rozporządzeniu Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi (5).

Przedstawione w tab. II wyniki oznaczenia zawartości wody w miodach wielo-
kwiatowych odznaczały się znacznym zróżnicowaniem (15,2–17,9%). Uzyskane 
wyniki spełniały wymagania zawarte w aktach prawnych dotyczących miodu. Ża-
den z analizowanych miodów nie osiągnął poziomu maksymalnej dopuszczalnej 
zawartości wody (20%). Uzyskane wyniki porównywalne są z danymi literaturo-
wymi. Analizy przeprowadzone przez Rybak-Chmielewską i Marcinkowskiego (8) 
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wykazały zawartość wody w miodach wielokwiatowych w przedziale od 17,0% do 
18,8%. Różnice w zawartości wody w miodach wielokwiatowych z różnych regio-
nów Polski mogą wiązać się z odmiennymi warunkami atmosferycznymi panują-
cymi podczas pozyskiwania przez pszczoły nektaru oraz wirowania miodu, a także 
z różnym składem gatunkowym roślin nektarodajnych stanowiących bazę pożytko-
wą dla pszczół w różnych regionach kraju. 

Ta b e l a  II. Parametry fizykochemiczne miodów wielokwiatowych

Ta b l e  II. Physicochemicals parameters of multifloral honeys

Symbol 
próbki 
miodu

Zawartość 
wody
 (%)

Zawartość 
sacharydów 

bezp. 
redukujących (%)

Zawartość 
sacharozy 

z melecytozą 
(%)

Kwasowość 
ogólna 

(mval/kg)

Zawartość 
HMF

(mg/kg)

Zawartość 
proliny 

(mg/100 g)

BOR 15,7 76,2 1,5 22 16,6 59,2

JAN 15,2 76,7 0,3 21 4,8 68,0

WIT 17,9 76,8 2,3 23 27,4 52,9

SIE 17 76,3 3,9 28 21,1 73,4

ZAK 15,2 75,2 2,1 18 20,0 54,9

PRG 15,6 80,2 0,6 16 12,5 47,2

ŻUK 15,8 74,5 3,5 19 66,0 47,9

KŁO 17,1 74,8 1,4 15 25,6 51,3

SAN 17,0 75,8 1,7 18 27,9 93,4

OLS 16,4 76,3 1,1 24 19,0 59,2

Sacharydy redukujące, głównie glukoza i fruktoza, stanowią główny składnik 
miodu pszczelego, ale obok nich występują również niewielkie ilości innych cu-
krów takich, jak sacharoza czy melecytoza. Zawartość sacharydów bezpośrednio 
redukujących w badanych miodach wielokwiatowych (tab. II) kształtowała się 
w przedziale od 74,5% do 80,2%. Badane miody spełniały wymagania określone 
przez obowiązujące przepisy, wg których suma glukozy i fruktozy nie może być 
mniejsza niż 60 g/100 g (1, 3, 4). 

Uzyskane wyniki były nieco wyższe od otrzymanych przez Skowronka i współpr. 
(9), wg których miody wielokwiatowe zawierały od 66,1% do 74,7% sacharydów 
redukujących. Rybak-Chmielewska (10) stwierdziła obecność w miodzie 72,9% – 
78,6% sacharydów redukujących, natomiast Popek (11) 72,6% – 74,8%. Miody wie-
lokwiatowe badane przez Persano Oddo i współpr. (12) zawierały 68,2% – 77,9% 
sacharydów redukujących.

Zawartość sacharozy łącznie z melecytozą (tab. II) w badanych miodach wynosiła 
0,3% – 4,0% (średnio 1,8%) masy miodu, była niska, aczkolwiek zróżnicowana. 
Najwięcej sacharozy łącznie z melecytozą zawierał miód z Zakalinek (4,0%) oraz 
miód z Kłoczewa (3,5%), najmniej zaś miód z Janowa Podlaskiego (0,3%). Wszyst-
kie badane miody spełniały wymagania stawiane w przepisach określone na pozio-
mie nie więcej niż 5 g/100 g (1, 3, 4).
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Skowronek i współpr. (9) w miodzie wielokwiatowym stwierdzili obecność sa-
charozy łącznie z melecytozą w ilości 1,5% – 4,4%. Ta odmiana miodu przebadana 
przez Rybak-Chmielewską (10) zawierała od 0,3% do 3,0% sacharozy i melecytozy. 
W miodach przebadanych przez Popek (11) sacharoza występowała w ilości 1,5% 
– 2,9% (średnio 2,2%). Zawartość sacharozy łącznie z melecytozą w wenezuelskich 
miodach wielokwiatowych analizowanych przez Rodrigueza i współpr. (13) kształ-
towała się w granicach od 2,2% do 5,2%, przy czym większą jej ilością cechowały 
się miody pozyskiwane z rejonów o klimacie suchym. 

Kwasowość ogólna badanych miodów wielokwiatowych (tab. II) spełniała wy-
mogi określone na poziomie nie więcej niż 50 mval/kg (1, 3, 4). Najniższą kwa-
sowością odznaczał się miód z Kłoczewa (15 mval/kg), najwyższą zaś miód z Sie-
miatycz (28 mval/kg). Uzyskane wyniki są nieco niższe od podanych przez innych 
autorów, poza Przybyłowskim i Wilczyńską (14), którzy w analizowanych miodach 
wielokwiatowych oznaczyli średnio 18 mval/kg. 

Skowronek i współpr. (9) podali, że kwasowość ogólna miodów mieści się w gra-
nicach 26 – 38 mval/kg, natomiast wg Rybak-Chmielewskiej (8) wartości te zawarte 
są w przedziale 18,3 – 49,6 mval/kg miodu. Popek (14) podał, że badając miody wie-
lokwiatowe określił dla nich średnią kwasowość na poziomie 17,2 mval/kg. Według 
Fallico i współpr. (15) kwasowość ogólna w miodach wielokwiatowych z różnych 
regionów Włoch wynosiła od 22,9 do 38,3 mval/kg. Wysoka kwasowość miodu 
uniemożliwia jego przechowywanie, gdyż w miarę upływu czasu wskutek procesów 
enzymatycznych może ona ulec dodatkowo podwyższeniu, poza tym wpływa na 
tempo powstawania w miodzie HMF (15).

Dopuszcza się obecność w miodzie pszczelim 5-hydroksymetylofurfuralu 
w ilości nie przekraczającej 40 mg/kg (1, 3, 4). Zawartość HMF w badanych mio-
dach wielokwiatowych (tab. II) wahała się w szerokich granicach (4,8 mg/kg – 66 
mg/kg). 

Miód wielokwiatowy z Żukowa zawierał zbyt dużą, przekraczającą normę, ilość 
HMF – 66 mg/100 g. Mógł być w niewłaściwy sposób dekrystalizowany, z zastoso-
waniem zbyt wysokiej temperatury i zbyt długiego czasu wystawienia miodu na jej 
działanie. Zawartość HMF w pozostałych próbkach miodów wynosiła od 4,8 (miód 
z Janowa Podlaskiego) do 27,9 mg/kg (miód z Sanoka). Otrzymane w pracy wyniki 
są wyższe od przedstawionych w literaturze (co może wiązać się z jakością bada-
nych miodów lub dokładnością zastosowanej metody analitycznej). Przybyłowski 
i Wilczyńska (14) oznaczyli HMF w miodzie wielokwiatowym w ilości 5,8 mg/kg. 
Skowronek i współpr. (9) stwierdzili, że polskie miody wielokwiatowe zawierały 
w 1 kg od 0,15 do 3,92 mg HMF, natomiast wg Migdała i współpr. (16) zawierały 
od 9,6 do 11,5 mg/kg. Persano Oddo i współpr. (12) podali, że w miodach włoskich 
HMF obecny był w ilości od 3,9 do 5,8 mg/kg. Według Thrasyvoulou i Manikisa 
(17) greckie miody wielokwiatowe również zawierały niewiele HMF – średnio 5,1 
mg/kg. Wyższą zawartością tego składnika charakteryzowały się przebadane przez 
Terraba i współpr. (18) miody marokańskie, od 3,8 do 48,4 mg/kg (średnio 17,5 
mg/kg).

Miody pszczele zawierają niewielkie ilości aminokwasów, wśród których w prze-
wadze występuje natywna prolina, stanowiąca 50% – 85% wszystkich aminokwa-
sów. Poziom jej zawartości może służyć jako kryterium oceny stopnia zafałszowa-
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nia miodu, gdyż miody naturalne zawierają jej więcej niż zafałszowane. Dyrektywa 
unijna (1) oraz Kodeks Żywnościowy (3) nie precyzują wymagań odnośnie zawar-
tości proliny, ale nieobowiązująca już w Polsce norma krajowa (7) wskazywała, 
że aminokwas ten powinien występować w miodzie w ilości nie mniejszej niż 25 
mg/100 g miodu. Wszystkie badane miody wielokwiatowe spełniały ten warunek. 
Otrzymane rezultaty (tab. II) pokazują, że zawartość proliny w analizowanych mio-
dach wahała się w szerokich granicach, od 47,2 mg/100 g do 93,4 mg/100 g. Naj-
mniej proliny zawierał miód z Pruszcza Gdańskiego (47,2 mg/100g) oraz z Żukowa 
(47,9 mg/100 g), a najwięcej miód z Sanoka (93,7 mg/100 g). Thrasyvoulou i Mani-
kis (17) w miodach greckich oznaczyli prolinę w ilości 52,6 mg/100 g. Wysoką za-
wartością proliny odznaczały się miody szwajcarskie przebadane przez Bogdanova 
(19) – 143 mg/100 g. 

Wyniki badania przewodności elektrycznej miodów wielokwiatowych przedsta-
wiono w tab. III. W poddanych analizie miodach parametr ten przyjmował wartości 
od 0,17 mS·cm–1 (miód z Pruszcza Gdańskiego) do 0,59 mS·cm–1 (miód z Zakali-
nek), średnio 0,40 mS·cm–1. 

Wszystkie miody spełniały wymagania zawarte w przepisach prawnych, które 
dla miodów wielokwiatowych dopuszczają przewodność właściwą na poziomie 
nie wyższym niż 0,8 mS·cm–1 (1, 3, 4). Domieszka bogatej w składniki mineral-
ne spadzi w miodzie 
nektarowym wpływa 
na wzrost jego prze-
wodności właściwej. 
Badane przez Rybak-
Chmielewską (10) 
miody wielokwia-
towe odznaczały się 
przewodnością właś-
ciwą na poziomie 
średnio 0,42 mS·cm–1. 
Popek (11) podał dla 
tej odmiany miodu 
przewodność wyno-
szącą 0,68 mS·cm–1. 
Niższe wartości uzy-
skali Przybyłowski 
i Wilczyńska (14), wg 
których przewodność 
właściwa miodów 
wie lokwia towych 
wynosiła 0,2 mS·cm–1. Także Fallico i współpr. (11), poddając badaniom miody 
włoskie, uzyskali podobne wyniki – 0,25 mS·cm–1. Według Thrasyvoulou i Manikisa 
(17) wielkość tego parametru w miodach pochodzących z Grecji wynosiła od 0,26 
mS·cm–1 do 0,57 mS·cm–1.

Zawartość popiołu w miodzie (wyniki oznaczeń przedstawiono w tab. III) ściśle 
wiąże się z jego przewodnością właściwą. 

Ta b e l a  III. Przewodność elektryczna właściwa i zawartość popiołu w miodach 
pszczelich

Ta b l e  III. Electrical conductivity and Ash kontent of multifloral honeys

Symbol 
próbki miodu

Przewodność właściwa
 [mS·cm–1]

Zawartość popiołu 
(%)

BOR 0,51 0,19

JAN 0,48 0,23

WIT 0,31 0,12

SIE 0,34 0,13

ZAK 0,59 0,31

PRG 0,17 0,07

ŻUK 0,20 0,08

KŁO 0,39 0,16

SAN 0,50 0,20

OLS 0,53 0,24
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Wśród badanych miodów wielokwiatowych najniższą zawartością popiołu od-
znaczał się miód z Pruszcza Gdańskiego (0,07%), a najwyższą miód z Zakalinek 
(0,31%). Również miody z Janowa Podlaskiego oraz z Olsztyna odznaczały się wy-
soką zawartością popiołu, odpowiednio 0,23 i 0,24%. Miody wielokwiatowe badane 
przez Rybak-Chmielewską (10) zawierały od 0,13 do 0,37% popiołu. Thrasyvoulou 
i Manikis (17) oznaczyli w greckich miodach wielokwiatowych popiół w ilości od 
0,03 do 0,13%. Według Bogdanova (19) w miodach szwajcarskich popiół stanowił 
0,43%, co wynikało z obecności w analizowanych miodach wielokwiatowych do-
mieszki miodu spadziowego, charakteryzującego się dużą zawartością związków 
mineralnych. Mendes i współpr. (20) podali, że hiszpańskie miody wielokwiatowe 
zawierały od 0,1 do 0,5% popiołu. Popek (11) określiła w polskich miodach zawar-
tość popiołu na poziomie 0,29. 

W pracy stwierdzono istnienie istotnej korelacji pomiędzy zawartością popiołu 
w miodzie wielokwiatowym, a jego przewodnością właściwą (współczynnik kore-
lacji wynosił r = 0,9759). 

Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, że analizowane 
miody wielokwiatowe generalnie odpowiadały wymaganiom określonym w odpo-
wiednich normach, zarówno w zakresie cech organoleptycznych, jak i parametrów 
fi zykochemicznych. Stwierdzone odstępstwa, dotyczące podwyższonej zawartości 
HMF oraz zanieczyszczeń mechanicznych, mogły być wynikiem pewnych niepra-
widłowości zaistniałych podczas procesu pozyskiwania i konfekcjonowania miodu.

WNIOSKI

1. Miody wielokwiatowe pozyskane z pasiek z różnych regionów Polski spełniają 
stawiane im wymagania jakościowe.

2. Miody wielokwiatowe różnią się między sobą zarówno w zakresie cech senso-
rycznych, fi zycznych, jak i zawartości poszczególnych składników chemicznych.

3. Wyznaczenie wartości przewodności elektrycznej, parametru zależnego od za-
wartości związków mineralnych, można wykorzystać do określenia ilości minera-
łów w badanych miodach.

4. Wysoka zawartość HMF w jednej próbce miodu może być związana z wy-
stawieniem miodu na działanie podwyższonej temperatury podczas procesu jego 
pozyskiwania, konfekcjonowania czy przechowywania lub zastosowaniem niewłaś-
ciwych warunków dekrystalizacji (zbyt długi czas, zbyt wysoka temperatura). 

E. M a j e w s k a, J. K o w a l s k a, A. J e ż e w s k a

THE CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF MULTIFLORAL
HONEYS FROM DIFFERENT REGIONS OF POLAND

S u m m a r y

The purpose of the study was to assay the quality of multifl oral honeys produced in apiaries throughout 
Poland. The honey samples were evaluated according to the standard honey testing procedures. In addition 
to basic determinations, also ash content was analysed. The results of the research show that all analysed 



Nr 3 397Miody wielokwiatowe z różnych regionów Polski

multifl oral honeys meet relevant standards. The high HMF content in one of the investigated samples 
could be associated with storage at elevated temperatures or inappropriate conditions during decrystalli-
sation. A signifi cant relationship was found to occur between honey specifi c electrical conductivity and 
the total ash content.
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