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Instytut Ogrodnictwa
zakład pszczelnictwa w puławach

Lab oratorium B adańa J ako ś ci Produktów Psz cz elich
ul. Kazimierska 2A, 24-1,00 Puławy
tel. (81) 886-21,-64, fax. (81) 886-42-09

Sprawozd anie z badańNt 97 / 02 / 20 AB 7,15

Nazrva i adtes Zleceniodawcy: Politechnika Ktakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. §(arszawska
24,37 - 155 Ktaków.
NIP: 675-000-62-57
Ptóbkę p obtaĄ przechowywał i dos tarc zył Zleceniodawca.
Snvierdzenie pzydatności ptóbki do badań: ptóbka spełnia krytetia przydatności do badań.
Dataptzyięcia próbki do Labotatorium: t6.06.2020 t. Daty wykonania badań: 16.06.2020 -26.06.2020 t.

Zlecenie nt97 /20 z dnia09.06.2020 t.
Sprawozdanie optacowano dnia: 26.06.2020 t.

Infotmacje dostarczon e pruez klienta:
Oznaczenie ptóbki nadane ptzez klienta - próbka 2 (stop), po osuszeniem, 10.06.2020 t.
Inne informacie - ... btak.

Wyniki badan
Rodzai i opis próbki: próbka miodu, około 100 g,lĄnna, mętna, żrńtei barwy.
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Kod bki rr- Iab. 97 /02/20

Kod dokunrentu:F04-P0-07
Wersja:25.05.2020
Kod laboratoIium: LBJPP lnHort

\\'artości nofmat\-wne wg:

Lp. Badana cecha Ro zp o rząd z e rrle / N orma /
I)rocedura Badasłcza Jednostka PN-88/A-77ó2ó

,,N[iód pszczeli"
fu\.IRiR§r

§7yniki
badań

1 Zawartość wody
Metoda refraktometryczna wg

Rozporządzmia Ministra Rolnictwa
i Rozs.oju Wsi z dna 74.01,.20O9 l
(Dz- U. Nr 17, poz. 94) pkt. I (A)

% Nie więcej niź 20 Nie więcej nż 20 18r0+0r54

2. Za,sĄttość fruktozy Brak wlmagań Brak rrł,magari 38,1+1,94
_). Za:vartość glukozr- Brak ul,m2g2li Brak ury,62g2li 37,1ł1,94

].
Suma cukrów prosq,ch

F+G)
N - nie mniej niż 70
S - nie mniei niż ó0

N - nie mniei nż
60
S- nie mniej niż
45

7512+2r74

5. Zawattość sacharozy

\Ietoda rrrsokosprarvnej
chromatografri cieczorvei z detek§ą
refraktometrrczną ftIPLC-R]D) rvg
P.ozp orząóz enia Mirustra Ro]rrictrva
i Rozs,oiu Wsi z dnia 14.01.2009 r.

Pz. U. Nr 11,poz.94) pkt. III (A)

g/100 g

Nie więcej niż 5 Nie więcej nż 5 Nie
wykryto*

6. Za,wartość turafiozy Brak u1.112g2li Brak u1,62g2li \1
7 Za,wattość maltozy Brak wymagań Brak wr,magań 1,3

8. Zawartość trehalozy Brak wymagań Brak wymagań 1r1
9 Zawafiość'uoma|tozy Brak wymagań Brak wl,magań (0r5x*

10. Zawartość melecytozy Brak wymagań Brak u1,62g2li
Nie

wykfyto*

1,1, Zawattość etlozy Brak wymagań Brak wymagań
Nie

wykryto*

I2. Zawattość maltottiozy Brak wl,magań Brak wymagań
Nie

wykryto*

13 Za:słattość rarLnozy Brak url,m2g26 Brak wymagań
Nie

wykryto*

1,4.
suma zawartości
oznaczonych cuktów

Metoda wysokospras,nej
chromatografii cieczowej z detekcją
refralitometryczną (IIPLC-RID) wg
Rozporządzenia Ir{inistra Ro]nictrva
i Rozwoiu Wsi z dnia 14.01.2009 r.

(Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. JII

9/100 g

Brak wvmagań Btak w,magań 78,7
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15. Za,wartośćI{MF

Metoda wysokosprarr.nej
chromatografii cieczowej z detekc!ą
spektrofotometryczną (FIPLC-tĘ

w g Rozpotządzenia N[inistra
Rolnicrwa iRonvoju Wsi z dnia

1,4.01,.2009 r. @z. U. Nr 17, poz.
94) pkl IV (Ą

mg/k8 Nie więcej niż 30 Nie więcej nż 40 7,7+234

1,6. Liczba diastazosła

N{etoda spektrofotometfy czn^

fi hadebas) wg Rozporządz<nla
\{inistra Rolnichva i Rozwoiu Wsi z

dnia 14.01,2009 r. (Dz. U. Nr 17,

poz- 94) pkt. IXlvnz zp6źn. zm.

@.U. z 2075 poz. 1173) (A)

Schade Nie mniej niż 8,3 Nie mniej niż 8,0 1419+3r04

1,] Zalllartość pfoliny
Nf etoda spcktrofotometr}rzna wg

Rozp otządzenia jv{inistra Rolnicnła
i Rozrvoju \Wsi z dnta 1,4.01.2009 t.
(Dz. U. Nr 17 , poz. 94\ pkt. \l (A)

mgliOO g Nie mniei niż 25 Brak ul,m2g2li 26,2!2,64

18. pH

Metoda potencjometfycżna vg
Rozporządzenia Ministra Ro]rric§va
i Rozrvoju Wsi z dńl14.07,2009 t.

@z. U. Nr 77,poz.94) pk. \/III
(Ą

Brak w1,62g26 Brak urym2g26 4,16+0,124

1,9 wolna krvasowość

Metoda miareczkowmia
potencj ometrycznego wg

Rozporządzenia Ministra Ro]iichva
i Rozrvoiu Wsi z dńa 14.01.2009 t.
(Dz. U. Nr 11, poz. 94) pkt. \rIII

(Ą

mval/kg Od 10 do 50 Nie więcej niż 50 1216+2r54

20.
przewodność
elektryczna właściwa

N,Ietoda konduktometrycżna wg
Rozporządzenir N[irustrr Rolnicnve
i Rozrvoju Wsi z dna 14.01.2()09 r.

(Dz. U, Nr 17 , poz. ()4) pkL \rI] (Ą
mS/cm

N - od 0,2 do 0,ó
NS - od 0,ó do 0,8

SL - od 0,8 do 0,95

SI - powr,żei 0,95

N- nie więcej nź
0,8
S - nie rnll:.ejruż
0,8

0,25+0,014

21
Badańa
ofganoleptycune

Metoda rvg PN -88 / A-77 626 Pkt.
3. 1.1. i rvg Rozporządzenia Ministra

Rolnicnva i Rozrvoju V'si z dnia
1,4.07.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz.

94) pkl X

Tabela wymagań
organoleptycżnych

fla str.2,3

Opis
poniŻei

22.

Zawartość substancji
ńetozpuszczalnych w
wodzie

Q,ańeczyszczeńa
mechaniczne)

Metoda analizy wagowej wg
Rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rlnia
14.01.2009 r. (Dz. U. Nr l7,

poz.94) pkt. llwrazzpóźn. zm.
(D.U, z 2015 poz. 1173)

/o Nie więcej nż 0,1 Nie więcei nż 0,1 0,01

23. Dekstqlny sktobiowe

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

14.01,2009 r. (Dz. U. Nr 17,
poz.94) pkt. Xllwrazzpóźn. zm.

(D.U. z2015 poz. 1173)

Brak obecności Btak obecności Nie wykryto

*nie vr1,|ry1o przy grańcy wykrywalności 0,2 100 g
xx0,5 9/100 g - gr^ńc^ ozflacz^7ności
(Ą - metoda akredytowana pfzez Polskie Centrum Ałrcdytacji (PCA)
RMRiR§7 - Rozporządzenie Ministra Ro]rrictwa i Rozwoju §7si z dnia 03 pzździemka 2003 t. w sprawie szczegółowych
\T"Trmagań w zakresie jakości handlowej miodu @z.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.)
PN-88/A-77626 ,,\,Ilód pszczei" - Polska Norma
N -miód nektarowy, S - miód spadziovryl, NS - nektarowo-spadziowy, SL - miód spadziowy ze sp^dzi liściastej, SI - miód
spadziowy ze spadztiglastei, F - fruktoza, G - glukoza.

stwierdzenie zgodności ze specyfikacia lub wvmaganiamió:
Badane par^mefty pfóbki miodu są żgodne z wym^g^ńami Rozpotządzeńa Ministta Rolrrictwa i Rozwoju
§7si z dnia 03 paździetnlk^ 20031. w spfawię szczegółowych wymagań w zaktesie jakości handlowej miodu
@r.U. Nr 181, poz.1,773 z późn. zm.).
Zawartość pfoliny w badanej ptóbce miodu Q6,2 mg/100 g) po uwzględnieniu niepewności metody ,,na
plus" (2,6 mg/100 g), zgodnie z przyjętą przez Laboratofium zasadą podejmowańa decyzji, jest zgodna z
wymaganiami PN-BB/A-77626,,Miód pszcze7r' (nie mniej nŁ25 mg/100 g).

Rozpotządzenie Minisfta Rolnictwa i Rozwoju §7si z dnia 03 październsk^ 2003 f, v/ spfawie szczegółowych
,lvymagań w zaklesie jakoŚci handlowej miodu @".U.Nr 181, poz, 1773 zpóźn. zm.) nie określa \Ęrmagań
dla zawattości proliny w miodzie.

Kod dokumentu:F04_Po-07
Wersja: 25.05.2020
Kod labomtoriurn: LBJPP InHoIl
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Badania ne Kod ki w lab. 97 02/20

Cechy organolepty czne:
Miód charakteryzaje się żółtą banvą i płynną, mętną konslr5lęlęjł, słodkim, mdłym smakiem oraz sŁabo
w1,,czuwalnym zapachem.

Opinie i interpretacje:
Niski stosunek zawartości ftuktozy do glukozy (tr/G = 1,03) może wskazyrvać,żelest to miód rzepakorł1,,
jednak cechy organoleptyczne, z;właszcza barwa, jest mało charakterystyczna dla miodu odmianowego
rzepakowego.

Kod dokurnentu:F04-P0-07
Wersja: 25.05.2020
Kod laboratoriurn: LBJPP InHorl

ś arrurLP U

Typ Oc]mlana Bama

Konsvstencja 'Llpach Smak W,vnki
(zaznlczone v

wierszu
odpolvicdnim
tabeli)

przcd skrl,s12
lŁowaniem

po skrlrsta-
1izorvaniu

Ncktarow;,

-N

rzepakorv,v 
- 

NI{ od bezbarwnej
do słomkowei

biało, lub szaro
krernowa

ciecz g€sta, kn -

stalizująca szvbko.
po Ę,stalizacji
dtobnoziarnista,
mazista

słabr,, zbliżony
dcl zapachu
krviatów rzepaku

słodkr, m<lł,v,

leklio gorzkarw

akaciowy 
-]r]n

od bczbarwnei
do iasno
kremowej

od białej do
słomkowei

ciecz gęsta, Ę
stalizująca powoli

słabl,, zbliżonl
do zapaclru
lnviatów akacji

słodki, ]ekko
mdły

lipowr. 
- 

NL od zielonkau,o-
żółtc1
do jasno
bursztvrrowci

od blrło żóltej
do złocisto
żółte1

ciecz gęsta, po

Ęstalizacji
drobnoziamista,

siln1,, podobrrl
do zapachu
krviatów lip1,

słodkr, ostn,
z gorzkaurrn
posmakiem

grl,czarr,v 
- 

NG ciemno herba-
ciana do bru
natnci

brązowa ciecz gęsta, po

Ęsta_lizacji
gruboziarnista,
nieiedriolita, do-
puszcza się na
powierzchni
cierrką warstwę
płl,nną

bardzo silny,
zbhżony do
zapachu lnvia-
tów gnki

słodki, ostq,

wrzosow)l 
-Nw

c7erwono-
brurretna

'Z6\topomarań-
CzOw^

1ub brunetrra

ciecz gęsta, po
skl stalizos,aniu
galaretowata,

silnv, podobnv
do zapachrr
ku,iatóu- u.rzosu

mało słodlo,
ostnr, gorzkaw],

wielokwiatovr,- NK od iasnokremo-
wei do
1rerbacianej

od jasnożółtej
lub jasnoszarej
do
iasnclbrązowej

clecz gęStx, pO
skrt,stalizowaniu
średnioziarnista

silny, podobny
do zapachu
w<lsku
pszczelego

słodki, łagodnl,
do ostrego z
pclsmakiern
gorzkawlm

Nektarowo--
spa<lziou1,

-NS

Nektarowo spadziow1,

-NS

od zielonkawei
do
brunatnozie-
Jonkawei

od jasno, do
ciemnobru-
natnej

ciecz gęsta, po
kłstalizacji
drobno- lub
średnozimniste

słaby, 1ckko
korzennt

mało słodki,
łagodn1,

Spadziowv

-S

ze spadzi liściastej 
- 

SL ocl ziclonkawo
hcrbaciancj do
jasnobrązowej

szarobrązowa,
moż.ebyć z
odcieniem
zielorr;,m do
brązowej

CicCZ gęsta,
knstalizacja
śrcdniozianista

słaby, lckko
korzenny

Słodki, łagodnv

ze spadzi igla_stcj 
- 

Sl. ciemna, od
sżafaw()
zielonkawcj
do brązowcj
lub prau,ic
czanrej

ciemnobrązowa
z odcieniem
szarr-m lub
zielonkawl6

ciecz gesta,
krl,s1^1i",r;u."

wolno, l<q,51x-

lizacia średnio-
ziarnista; k4,ształv
mogą twofĄ,ć
zlcpy

lckko korzcnny
lub ży,wiczll1,

łagodn1., mało
słodkr, lekko
żl'wiczrr1,
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oświadczenie:
1. §7yniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Labotatotiutn, spfa§/ożdanie nie może b)rć powielan e 'naczej niż w całości.
3. I{lient ma pfawo do skargi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sptarvozdania.
4. Informacje d,otyczące niepewności rozszęrzonej (k=2, a=0,05) podawane są za,wsze dla wynikórv badań

akredltowanych. Niepewność ta nie obejmuje pobierania próbek.
5. Labotatodum dokonuje stwietdzenia zgodności zę specyfrkacja lub wymaganiem zgodnie z przyjętą zasadą

podejmowania decyzji, za wyjątkiem, kied1, klient tego sobie wyraźńe ńe życzy lub st,wierdzenie zgodności ze
speryfikacja lub normąnie jest możliwe.

ó. Shvietdzenie zgodności ze specyfikacjąna podstawie wyników badań objętych zakresem akredytacji jest dokonywana
zgodnie z ptzllętąptzęzLabotatotium zasadąpodejmowania decyzji, biorąc pod uwag€ poziom ryzyka z,łitązanego z
przyęą zisadą. Zisada ta polega na poró§/naniu vryl|Ęq z uwzględnieniem wyznaczonej niepewności metody, z
wymaganiami określonymi w Rozporządzenia MRiR§7 z dńa 3 październlka 2003 t. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jakości handlowej miodu @",U. Nr 181, poz. 1773 z poźn. zm.) dla patamettów
fizykochemicznych, a wprzlpadku proliny ianalizy pyłkowej zwymagańami PN-88/A-77626,,Miód pszcze77",.

dla Pararzetrów fplkocberuicąnlch, dla którylch Roęoąądąenie MRiRlr/ określa ullnagania ,,nie więce1 ńą" - ulnik jełt
7godry, jeśli waiość badanego pararnet?u P0 uwłglednieniu niePewnośd metoĄ ,,na minus"jest równa lub <ualdrL, łąPoniryi
wańo,it,i dopa§ry<alftq} rynikjut nieryodry, jeśli wartość badanego Parametru p0 aw?ględnienia niepewno.ili metod1 ,,na miftrłs"

ąnĄduje §ą pOwJJ?g waXości daPałącęaln/;

dla parametnlw firykochemiąrycĄ dla których Roęoąądrynfu MNR\Y oraą analiry pllłkowej, dla której PN-88/A-
77626 określa ulruagania ,,nie rznie1 niĘ" - wlnik jełt 7godryl, jeśli uartość badanego Paranet,a P0 aw?ględnienia niePewności

metodlt ,,na plus" jest równa lub ąnaldaje sig Pow1<!/ wańośń do?u§<c<alfteJ; rynik jut nie7godnj, jeśli wartość badanego

paramet?a p0 aw7ględnienia niePewności metoĄ ,,na Plus" 7nĘduje się Poniryj waXości dłpus7ląalnęj;

b<lko błędnego shuierd79nia 7godności lub nie7godności ry ęeEfkaq'ą lub wllmaganierrl, 7godnie < ?rujeta Pą9ą
Laboratońum ąasadąPod{nowania degl7ii wJltosi 50%, gd1l rylnikjest 7bliąonjl do wartości dopusąc7ak/.

7. Gdy zasada podejmowania decyzji jest jednoznaczrie określona przez Hienta. przepisy lub dokumenty normaty,§me,
Laboratorium stosuie się do tej zas^dy, a dalsze rozpatrywańe poziomu ryzyk^ nie jest konieczne.

8. Badania oznaczor',e (Ą ,,r{kedyto-,fr/ane ptzezPCA" w tym spmwozdaniu są objęte zakresem akredytacji PCA nr AB
71,5.

Autoryzował:
( r-ĘAt3fdlpotti*fi")
Nlalizy

dr |Ęeś

podpis osoby autoryzu|ącej

InłSTYTUT oGRoDNICTWA
ul. Konstytucji 3 lvlaja 1/3,96-].00 Skierniewice

Laboratorium Badanla Jakości produków pszczelich

ui. Kazimiersk^2A,24,| 00 Puławy
Tel. 81 E86-42-08, fax: 81 886-42-C9

zariterdzjł:
(Imię i nazwisko, funkcia)

kierownik
Laboratorium Badania Jakości

produktów pszczelich

frzą,c
dr hab. Terssa .Szczę§ną^ prlf.. !?ą*Y :

podpis o soby z atllł ier dzającej

.-------_--L^ń;-ć sprawozdania zbadań
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