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Wpływ zabiegów technoloelczyych
i terapeutycznych w pasiekach na

jakość produktów pszczelich
Wysoka iakość miodu produkowanego w Europie utrzymywana

jest dzięki ostrym kryteriom higienicznym i jakościowym narzuca-

nym p,Żu, restrykcylne normy europe|skim pszczelarzom na etapie

piodukcji, konfekcjonowania i sprzedaży. Produkcja miodu w Europie

stanowiąca 12% produkcli światowei jest jednak niewystarczająca,

a impori miodu z innych krajów, osiągający nawet 40% spożycia,

prowadzi do sytuacji, źe na rynkach europejskich znajduje się znaczna

ilość konkurencyjnego miodu, którego koszty produkcji są najczęściei

niźsze, ale iego iakość wątpliwa.

Miód jako środek spozywczy musi spełniać określone wymagania

sprecyzowane w krajowych regulacjach prawnych dotyczących źyw-

ności, dostosowanych do ustawodawstwa unilnego, Najważniejsza

z nich to Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r, o jakości handlowe1

artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z 20a1 r, Nr 5, poz, 44 z późn,

zm.), Podstawowym aktem wykonawczym do tej ustawy dotyczącym

miodu 1est Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

3 października 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie

jakości handlowel (Dz,U. z 2003 r. Nr 181, poz,1773), Druga, równie

ważna, to Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

z dnia ] 1 maia 2001 r, (Dz.U. z2001 r. Nr 63 poz, 634 z późn, zm,),

Rutynowebadaniamiodunazgodnośćzdokumentaminormaliza.

cyjnymi prowadzone są w Laboratorium Badania Jakości Produktów

PszczelichZakładuPszczelniciwalnstytutuOgrodnictwawPuławach.

Laboratorium od 2004 r, utrzymuje system zarządzania zgodny

z wymaganiami normy międzynarodowe1 PN-EN ls0/lEC 17025

,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych

i wzorcujących".Po pozytywnej ocenie przeprowadzone1 przez PCA

w lutym ŻOlS l., Laboratorium utrzymało akredytację na kolejny

rok. W 2015 r. Laboratorium potwierdziło tez swoje kompetencie

poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości organizowanych przez

uprawnione francuskie laboratorium - BlPEA, Laboratorium w 2015

r, uzyskało również uprawnienia do stosowania tzw, Laboratoryjnego

Połąizonego Znaku lLAC_MRA. Poprzez st0sowanie tego znaku na

sprawozdaniachzbadańLaboratorium|estbardzielrozpoznawalnena

arenie międzynarodowej.

Laboratorium wykonuje badania jakości miodu metodami akre-

dytowanymi przez PCA wg PN-88/A-77626 ,,Miód pszczeli" oraz

wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14

stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem

oóeny miodu (Dz. U,2009, Nr 17, poz,94 i Dz, U,2015 poz,1173),

Uzysłiwane w Laboratorium wyniki z badań odnoszą się do obliga-

toiyinych wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z Onia 3 października 2003 r, w sprawte szczegółowych wymagań

w zakresie jakości handlowej miodu (Dz,U, Nr 18,1, poz, 173 z późn,

zm,) oraz do wymagań PN-BB/A-77626 ,,Miód pszczeli", W 2015 r,

Laboratorium zrealizowało około 250 zleceń dotyczących badań }ako_

ścihandlowej miodu, łącznie było to około 1000 próbek, dla których

wykonano około 4000 analiz. 0pracowano również kilkanaście opinii

i interpretacji wyników uzyskanych na podstawie badań parametrów

fizykochemicznych próbek miodu przesłanych do Laboratortum, La-

boratorium prowadzi również usługową działalność w zakresie badań

jakości innych produktów pszczelich, głównie wosku, Badania te maią

na celu wykrywanie ewentualnych zafałszowań wosku pszczelego

węglowodorami obcego pochodzenia (np, parafiną), za pOmocą 0pra-

cowanej w Laboratorium własnej procedury badawczej, z zastosowa-

niem techniki chromatografii gazowei.

Wyniki prowadzonych w Laboratorium badań wskazują, że pa-

,ameł,y fizykochemiczne miodów odmianowych nie zmieniły się

istotnie na przestrzeni 30 |at, pomimo zmieniającei się bazy poźyt-

kowej pszczół i wykorzystania w badaniach nowoczesnych metod

analitycznych. Zawańość wody w badanych odmianach miodu bardzo

rzadtto priekraczała dopuszczalne wymaganie 20ok (23ok dla miodu

wrzosowego) określone w kraiowych i międzynarodowych dokumen-

tach normalizacyjnych. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie nie

określa dla miodu wymagań dla zawańości proliny oraz dolnych wy-

magań dla przewodności elektrycznej właściwej i zawańości wolnych

kwisów. W przypadku tych parameiyrów, jedynie w obrębie odmiany

mioduakac|owegoirzepakowegowystąpiłniewie|kiodsetekprÓbek
posiadających niższe wartości od minimalnych wymagań określonych

w pr\l_ae7ł_zz626 ,,Miód pszczeli,,. W kilkunastu procentach próbek

należących do tych dwóch odmian również aktywność enzymu a-

-amylizy wyrażona liczbą diastazową była poniżej lub na granicy

*yrugin (B Shade) Rozporządzenia, Zawańość HMF-u w większości

niOanycrr odmianach miodu była dużo poniżej maksymalnej do-

puszczalnej zawartości (40 mg/kg), a naiwyższe ilości tego związku

oznaczone w miodzie gryczanym. W obrębie tej odmiany w kilku-

nastu procentach próbek zawartość HMF była powyżei wymagań

Rozponądzenia.BadaneodmianymioduwwiększoŚcispełniałytakŹe

wymagania dotyczące zawartości cukrów prostych wyrażonych jako

suma irut<tozy i glukozy. zawańość sacharozy była również niska i we

wszystkich odmianach średnio nie przekraczała 5 g/l00g, Większe za_

wartości sacharozy zawierał iedynie miód akaciowy, co jest naturalną

cechą te1 odmiany miodu, W poiedynczych tylko przypadkach obraz

chromatograficznycukrÓwbyłmałocharakterystycznydlamiodu
dobrej jakości, co mogło świadczyć o iego zafałszowaniu syropem

cukrowym (podwyższona zawartość sacharozy i erlozy), lub inwer-

lem skrobiŃym (niewłaściwy stosunek fruktozy do glukozy, wysoki

udział maltozy, obecność maltodekstryn),

Stosowaneodwielu]atchemiczneśrodkidozwalczaniaWarrozy
zagraŻa!ąjakośćproduktówpszczelich'NajniebezpiecznieJszeznich,

nńZące'do grupy syntetycznych pyretroidów ({luwalinat, flumetryna)

oraz pestycydów chloro- i fosforoorganicznych kumulują się pzede

wszystkimwwoskupszczelim.Substancietesąstosunkowotrwałe,

nie rozkładają się w procesie wytwarzania węzy i dlatego pozostają
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w nim przez długi okres czasu, Przy dłuższym pozostawaniu skazo-

nych plastrów lv ulu, akarycydy mogą przenikać również do miodu,

Regulacja Rady UE 237il90 (,l990) ustaliła maksyma|ne limity pozo-

stałości (il/RL) dla amitrazu i kumafosu w miodzie na poziomie odpo-

wiednio 0,2 i 0,1 mg/kg. Kumulowanie się akarycydów w wosku pro-

wadzi również do vr,rytworzenia oporności pasożyta Varroa destructor,

co wpływa bezpośrdnio na skuteczność preparatów leczniczych.

Wprolnladzanie w pszczelarstwie nowych preparatów warro-

abójczych. stwarza konieczność prowadzenia badań określających

stopień pozostałości substancji aktywnych tych preparatów w wosku

pszczelim i w miodzie, lstniejący stan rzeczy wskazuje na potrzebę

prowadzenta w większym stopniu badań monitoringowych pozosta-

łości w wosku pszczelim i miodzie substancji aKywnych preparatów

stosowanych przez polskich pszczelarzy do zwalczania V, destructor,

W 2015 r. w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Zakładu Pszczelnictwa lnstytutu 0grodnictwa w Puławach wykonane

zostały badania pozostałości substancii aktywnych produktów leczni-

czych weterynaryjnych stosowanych do leczenia pszczół w próbkach

miodu, węzy i wosku pszczelego. Badania te wykonano w ramach

realizowanego przez lnstytut 0grodnictwa Programu Wieloletniego

,,Działania na rzecl poprawy konkurencyjności i innowacyjności

sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa

żywności oraz ochrony środowiska naturalnego", obszar tematycz-

ny4 ,,Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmie-

niającego się środowiska naturalnego", zadanie 4.3 ,,Doskonalenie

technologii pasiecznych w kontekście występowania i eliminacji

niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych i iakości
produktów pszczelich". Łącznie przebadano 22 próbek wosku (B

próbek węzy i 14 próbek wosku pszczelego) oraz 55 próbek miodu

pochodzących z kilku województw (opolskiego, śląskiego, święto-

krzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego). Badaniami objęto

m.in.: fluwalinat, flumetrynę, amitraz oraz kumafos i bromopropylat,

Do monitorowania pozostałości amitrazu zostały wybrane główne

produkty rozkładu tej substancji tj.: Z,4-dimetyloaminę (DMA) i 2,4-

-dwumetylofenyIoformamid (DMF).

Wyniki badań próbek miodu potwierdzają, źe próbkite były wolne

od pozostałości substancji aktywnych preparatów weterynaryjnych

stosowanych do zwalczania pasożyta pszczół Varroa destructor,

W żadnej z próbek miodu nie oznaczono pozostałości akarycydów,

dla których ustalono maksymalne limity pozostałości (MRL) w mio-

dzie tj. pozostałości kumafosu i amtrazu (w postaci metabolitów roz-

kładu tei substancji (DMA i DMF)) oraz pozostałości innych substancji

aktywnych takich jak: fluwalinat, flumetryna i bromopropylat. Wyniki

badań monitoringowych próbek węzy oraz próbek wosku pszczelego

pochodzących z pasiek produkcyjnych wskazują natomiast na wystę-

powanie pozostałościami fluwalinatu i kumafosu w tych produktach.

Badane próbki węzy i wosku pszczelego nie zawierały natomiast

pozostałości amitrazu w postaci metabolitów tej substancji (DMA,

DMF), oraz pozostałości flumetryny i bromopropylatu.

0becność w węzie i wosku pszczelim pozostałości fluwalinatu i ku-

mafosu wskazuje, że do zwalczania pasożyta pszczół Varroa destruc-

tor pszczelarze stosują niedozwolone w kraiu preparaty, co stwarza

niebezpieczeństwo kumulowania się pozostałości tych substancji

w wosku pszczelim i przenikania do miodu oraz uodparniania się pa-

sożyta na substancje aktywne stosowanych preparatów leczniczych.

Wyniki badań monitoringowych próbek miodu pozyskanych

w kilku województwach, uzyskane w l roku (2015) realizacji Progra-

mu Wieloletniego są zadawalające. Wskazują one na wysoką jakość

miodu pozyskiwanego przez polskich pszczelarzy, który można uznać

za wolny od pozostałości szkodliwych dla zdrowia substancji che-

micznych stosowanych jako substancje aktywne preparatów przezna,

czonych do zwalczania wafrozy,

Badania monitoringowe pozostałości substancji aktywnych

produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych do leczenia

pszczół w próbkach miodu i wosku pszczelego będą kontynuowane

w kolejnych latach (2016-2020) realizacji Programu Wieloletniego,

Obelmą one, w przypadku miodu znacznie większą niż w 2015 r. licz-

bę próbek z teren całej Polski, co pozwoli na pełnieiszą ocenę iakości

i bezpieczeństwa zdrowotnego krajowego produktu.

Telesa §zczęsna

lnstytut 0grodnictwa, Zakład Pszczelnictwa

Laborałorium Badania Jakości produktów pszczelich

24-100 Puławy, ul, Kazimierska 2

e-mail : teresa.szczesna@inhoft . pl

cZY W NASZYM PSZ0ZELARSTW|E lDZlE KU LEPSZEMU?

Dokończenie ze str. 5

sobie sprawy z tego, że dostatek zywności, także na ich stołach,

zawdzięczamy właśnie pszczołom, Kóre przez zapylanie roś|in zapew-

niaią lepsze i dorodniejsze plony, Co mielibyśmy na stołach, gdyby

pszczół zabrakło, możemy się tylko domyślać, ale jestem przekonany,

że ludzie świadomi i odpowiedzialni za stan środowiska, nigdy nie

doprowadzą do takiej apokalipsy,

Natomiast prawda o wsparciu kierowanym do pszczelarstwa jest

laka, że z dotacji najbardziej korzystają producenci sprzętu pszczelar-

skiego. Ponadto uważam, że dotacje zamieniają pszczelarza w zwyczaj-

nego robotnika chodzącego koło pszczół. Większość, a przynajmniej

wielu zrezygnowało z samodzielnego rozwijania pasieki - bo po co

pszczelarz ma się trudzić. Skoro malki na wymianę nabędzie od ho-

dowcy, a odkłady do powiększenia pasieki od tego, kto je robi. Do tego

otrzyma dotacje i to mu się opłaci. Mało Ko zastanawia się i analizuje,

czy wspomniane udogodnienia są dobrodziejstwem czy też złem, Takie

ułatwienia w zakupie matek i odkladów wielu postrzega jako współcze-

sne dobrodziejstwo. Prawdziwi pszczelarze postrzegają to inaczej,

Uważam natomiast, że leki dla pszczół w świeile współczesnych

zagrożeń iakie mamy i z którymi nie możemy sobie samodzielnie

w zaden sposób poradzić, powinny być sprzedawane za symboliczną

złotówkę i pod ścisłą kontrolą lekarzy weterynarii. Poza tym pieniądze

jakie wydaje się na inne ,,dobrodziejstwa", powinny być skierowane

na prace naukowe. Naukowcy mieliby za zadanie opracowanie sposo-

bów zapewniających skuteczną walkę z chorobami i zagrożeniami dla

pogłowia pszczół, Odpowiedź na pytanie - co w tym zakresie należy

zrobić? - pozostawiam specjalistom którzy biorą za to pieniądze.

Nie mam natomiast płzytywnei odpowiedzi na pytanie będące

myślą przewodnią tego tekstu - Czy w naszym pszczelarstwie idzie

ku lepszemu?
Ryszatd Wolski

właściciel pasieki ekologicznej z Mazowsza
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