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Instytut Ogrodnictwa
zaklad pszczelnictwa w pułarvach

Lab oratolium Badania Jako ści Produktów Pszcz elich
ul. I{azimierska 2\, 24-100 Pułav1,
tel. (81) 886-21-64, fax. (81) 886-+2-09

/.
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Sprawozd afiię z badanNt 97 / 01,/ 20 AB 715

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. §7arszawska
24,31- 155 Kraków.
NIP: 675-000-62-57
P rób kę p ob tał, pz e chowl,wał i do s tatc zył ZIe cenio dawc a.
stu,ierdzenie pzydatności ptóbki do badań: próbka spełnia kryteria ptzydatności do badań.
Data ptzyjęcia próbki do Labotatorium: 16.06.2020 t. Daty wykonaniabadań: 76.06.2020 - 26.06.2020 t.

Zlecęnię t 97 /20 z drlria 09.06.2020 t.
Sptawozdanie opraco§rano dnia:. 26.06.2020 t.

Infotmacie dostafczon e pfzez klienta:
Oznaczenie ptóbki nadane pfteż klienta - próbka 1(start), pzed osuszeniem,L0.06.2020 t.
Inne informacje - ...brak.

Wyniki badań
Rodzai i opis próbki: ptóbka miodu, około 100 g, płynna, żrńtei barrły.

lrpi iml

PCA
PO[sxlI cEHT8UM

A{nEDYTAcJl

Kod w lab. 97 /01/20

Kod dokurnęntu:F04-P0-07
Wersja: 25.05.2020
Kod laboratoriurn: LBJPP InHott

\\/arto ści nolmatf§rfl e wo:,b,

Lp. Badana cecha Rozporządzenie/Norma/
procedura Radawcza Jedrrostka PN-88/A 77ó26

,,\.[iód pszczeli"
RN,{RiR§7

§flyniki
badań

Nie więcej nź 20 Nie więcej niż 20 24,0+0,74*1, zawartość rvodl

N{etoda rcfralitometryczna vs
RozpurząJzenir ]\[inisrra Rolnicnra
i Rozrł,oju Wsi z dnia 14.01.2009 r,

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

%

2. Za*-atość fruktozr. Brak rq,,magań Brak rrl,magań 35,3+1,84
Brak ul,gr2gn6 34,3+1,743. Zaw-artość glukoz1, Brak lłl-magań

4.
Suma cukrów ptosrycil
(F+G)

N - rue mniei niż 70
S - nie mniej niż 60

N - nie mniej niż 60
S- nie mniei niż 45 6916+2154

5. zawartość saclratozv

N{etoda rssokospralvnej
chromatografi cicczorvej z detekcją
refrektometryczną (tlPLC-RtD) s,g
Rozporządzcnia l\1injstrJ Rolnrct\\,a

i Rozrvoju Wsi z dńa 1,4.01,.2009 r.
(Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. III (A)

g/100 8

Nie więcej niż 5 Nie u.ięcej niż 5
Nie

wykryto**
Brak wl-magań Brak wl,magań 1,06. Zawattość tufanozy

,7 Zawaność maltozy Brak wvmagań Brak ul,magań LI
8. Zawartość ttehaloz1 Brak w1,,magań Brak rrrymagań 1,!
9. 7 asv arto ś ć iz ot:'alto zl,) Brak u1,62g2li Brak ul-magań (015r.*x

Brak w,r,magań Btakwymagń Nie
wYklYto*:t

10 zawaność melecytozy

1,1,. Zawartość erlozy Brak w;,magań Brak vl,magań
Nie

wykrYto*x

72. zatvatość maltotriozv Brak rłr,magań Btak ul,magań
Nie

wykfyto**

1,3 Zarl,aność ruFtnozy Brak wvmagań Brak rvr.magań
Nie

wykrytox*
suma zawartości
oznaczonych cukrów

iY"1o;1x 1r,ysokosprarvnej
clromatogafii cieczorvcj z detekcją
reftaktometryczną (I IPLC-RID) u,g
Rozporządzenia \Linisr ra RoInjcnr a

i Rozrvoju lVsi z dnia 14.01.20()9 r,

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

g/100 g

Brak ul,m2g2f Brak v,1,112g2ii 72,8,1,4.

15. 7avłatośćTfMF N{etoda rr,vsokosprarvnei
chromatografii cieczorvej z detekcją

mg/kg Nie więcej niż 30 Nie więcej niż 40 9,3+1124
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Spektf o fotometłvcżną (IJPLC-U\)
wg Rożpof żądzenia N'Iirrstra

Rolnicnva i Rozs,oju Wsi z dnia
14.01.ż009 t (Dz. U. Nr 17, poz.

94) pkt. I\i (A)

16. Ljtczba diastazowa

Metoda spektrofotometrycżna
(Phadebas) rvg Rozporządzenia

Ministra Ro]nictrva i Rozwoju \Wsi z
dnia 14.01.2009 r. @z. U. Nr 17,

poz. 94) pkt. lXvtaz zpóźn. zm.

@.U.z2015poz. 1173) (Ą

Schade Nie mniej niż 8,3 Nie mniej niż 8,0 14,!+2,84

17 Zawartość proliny
Metoda spektrofotometlTcżna w8

Rozporządzenia tr{inistra Rolnicnva
i Rozvoju Wsi z drua 14.()7.2009 r.
(Dz. U. Nr 17 , tloz,. 94) pkt. \r (A)

mg/100 g Nie mniej niż 25 Brak v1,62g26 24,9+2r54

18. pH

Metoda potenciometryczm wg
Rozporządzenia Ministra Rolnicnva
i Rozwoju Wsi z dńa 74.07.2009 t
(Dz. U. Nr 77 , poz. 94) pkt. VIII

(A)

Brak wymagań Brak rrn-magań 4,12+0,124

19 wolna kwasorvość

Metoda miarcczkowania
potenciometrycznego wg

Rozporządzerua Ministra Ro]nicnva
i Rozvoju Wsi z dnia 14.01.2009 r.

Pz. U, Nr 77 , poz. 94) pkt, VIII
(A)

mval/kg Od 10 do 50 Nie więcej niż 50 l2,1+214 4

20.
pzewodność
elektryczna właściwa

Metoda konduktometryczna vg
Rozporządzenia Ministra Ro]nictrva
i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r.

(Dz. U. Nr 77,poz.94) pkt. \TI (A)

mS/cm

N - od 0,2 do 0,6
NS - od 0,6 do 0,8
SL - od 0,8 do 0,95
SI - powyżej 0,95

N- nie więcei niź
0,8
S -nie mnejnŁ
0,8

0,25tO1014

21,
Badania
ofganoleptyczne

Metoda rvg PN -88 / A-17 626 Pkt.
3. l . l. i rvg Rozporządzcnia Ministra

Rolnicnva i Ronvoiu Wsi z dnia
14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz.

94) pkt. X

Tabela §ryrr'ag^ń,

organoleptycznych
na stt.2,3

Opis poniże|

22.

Za:wartość substancji
nierozpuszczalnych w
§/odzie
(zańeczyszczeńa
mechaniczne)

N{etoda analŁy rvagorvej rvg
Rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14.0|.2009 r. (Dz. U. Nr l7,

poz.94) pkt. Ilwrazzpóźn. zm.
(D.U. z2015 poz. 1|73)

%o Nie więcei niż 0,1 Nie więcei niż 0,1 0,01

23. Dekstryny skrobiowe

Rozporządzenie Ministra
Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia

14.01.2009 r. (Dz. U. Nr l7,
poz.94) plt. XIIwrazzpóźn. zm.

(D.U. z2015 poz. 1l73)

Brak obecności Brak obecności
Nie

\ł,ykrytO

'ś24,0o/o - poz^ z^klesem roboczym metody objętym zaktesem aktedytacji dla miodu (14,0 - 22,00Ą,
**nie wyĘto przy granicy wykrywa]ności 0,2 gl100 g
***0,5 g/100 g - gtańca ożflacz^lności
(Ą - metoda akredytowana ptzez Polskie Centrum Akredytacji @CA)
RMRiR§7 - Rozpotządzenie Ministra Ro]nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03 paździemlka 2003 t. w sprawie szczegółowych
wymagań w zaktesie jakości handlowej miodu Pz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.)
PN-88/A-77ó26 ,,\[t6d pszcżeh" - Polska Norma
N -miód nektarowy, S - miód spadzioury, NS - nektarowo-spadziowy, SL - miód spadziowy ze spadzi liściastej, SI - miód
spadziowy ze sp^dzj iglastej, F - fruktoza, G - glukoza.

stwierdzenie zgodności ze specyfikacia lub wvmaganiami6:
Badane parametfy pfóbki miodu za wyiątkJem zaw^ttości wody są zgodne z wymagańami Rozporządzerna
Ministra Rolrrictwa i Rozwoiu §7si z dnia 03 październlk^ 2003 f. u/ spfa\^7"ie szczegółowych wym^g^ń w
zakresie jakości handlowej miodu @".U. Nr 1B1, poz. 1?73 z późn. zm.). Zawartość wody Q4,0%o) jest za
wysoka §/ stosunku do wymagań ww. Rozpotządzenia (nie więcej rnż 20o/o).

Za-waftośc pfoliny w badanej ptóbce miodu Q4,9 mg/100 g) po uv/żględnieniu niepewności metody ,,ft^
plus" (2,5 mg/100 g), zgodnie z pflyjętąprzezLabofatorium z^sadą podejmowańa decyzji, jest zgodna z
,il/ymaganiami PN-B8/ A-77626,,Miód pszczel|" (nie mniej ńż 25 mg/100 g).

Rozporządzenie Ministta Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03 paździemlka 2003 f. \I/ spfa\ń7ie sżcżegóło\łTch
v/ymagań w zakresie jakości handlowej miodu @".U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.) nie określa wrl;raga;ń
dla zawattości ptoliny w miodzie.

Kod dokumentu:F04-P0-07
Wersja: 25.05.2020
Kod laboratońum: LBJPP InHort
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Barwa'l,rp Odmiana

ptzed skrvsta-
lŁr;v,aniern

po skrr,-"ta-

]izou,aniu
Konsl,stencja 'Zapach Srnak Wyniki

Qaznaczone w
odpowiednim wierszu

tabeli)

biało lub szaro
kremowa

ciecz gesta, Ę,-
stalizuiąca sz,vbko,

po Ęstaltzacji
drobnoziatnista,
rnazista

słabv, zbliżony
do zapachu
kwiatów rzepaku

słodki, mdły,
lekko gorzkaw1,

tzepakorvr, NR od bezbarwnej
do słomkos,ej

akaciowy 
-NA

od bezbarwnej
do jasno
kremowej

od białcj do
słomkorvej

ciecz gęsta, krr,-

stalrzująca powolr
słab1,, zbliżony
do zapachu
kwiatów akacli

słodki, lekko
mdły

Iipow1, 
- 

NL od zielonkawo-
żóltej
do iasno
burszfi,nowcj

od biało żółtej
do złocisto
żółtcj

ciecz gęsta, po
krystrlizacji
drobnoziarrrista,

51fu_1,, podobrrv
do zapechu
kv,iatćlv, lipl

słodki, ostfv
z gorzkawl.m
posmakiem

Nektrowy

-N

gryczaflv 
- 

NG ciemrro herba-
ciana do bru-
natncj

btęowa clecż gęsta, po
kĄ,stalizacii
gruboziarnista,
ruejcdnolita, do
puszcza się rra

porrłcrzchni
cienką warstwę
płl,nną

bardzo siln1,,

zbliż,otly do
zapaclru lnvia-
tów grvkr

słodĘ ostq,-

wfzosow)r 
-N§V

silny, podobny
do zapacbu
kwiatów wrzosu

mało słodkr,
ostry, gorżka\,,],

cZcN,OflO-

brunattra

'Lółtopomxlń-

lub brurratna
cżOwa

ciccz g€sta, po
skq,sta]izorvaniu

S2ltrcto§,ata,

wielokwiatow1. 
- 

NK od ]asnokremo-
wcj do
herbacianej

od jasnożółtcj
lub jasnoszzrej
do
jasnobrązowej

CieCZ gęSte, po
skq,_.trlżou-ar-iu
średnioziarrrista

sil,ny, podobnv
do zapachu
rvosku
pszczelego

słodki. łagodnr,
do ostrego z

posmakiem
gorzkarłr.m

Nektarowo--
spadziou1,

Nlq

Nektarowo spadziow1,

-NS

od zielonkau,ei
do
brunatnozie-
lonkarvei

od jasno- do
ciemnobru-
riatrrej

ciecz gęsta, po
k4,stalizacji
c]tobno- lub
średrrioziarnista

słaby, lekko
korzcmy

mało słodki,
łagodnr,

Spadziowy
e

zc _spadzi liściastej SL od zielonkau-o-
herbacianej do
jasnclbrązorvei

szarobrązowa,
noże być z
odcienie,m
zielonym do
brązowej

ciecz gęste,
krr-s taliz acj a

śrcdniozianrista

słabv, 1ekko
korzenny

Słodkr. łasodnr.

ze spadzi iglastej 
- 

SL ciernna, od
sZ2f2§7o

zielonkawej
do brązowei
lub prarłre
czatle1

l

ciernnobrązowa
z odcieniern
szanm lub
zielonkavl,m

ciecz gęsta,
krl,stalizująca
rvolno, kĄ,sta-
lizacia średruo-
ziarństa' Ę,ształ,v
mogą tworz,vć
zlcpv

lekko korzcnny
lub żlłviczll.v

łagodny, mało
słodki, lekko
żlłviczrry

Badania Kod bki w Lab.97 /01/20

Cechy ofganolepty czfie:
Miód charakteryzuje się żóŁtą banvą i płynnĄ konsystęn6ją, słodkim, mdłym smakiem oIaz słabo
,wTlcżu,walnym zapachem.

ooinie i interoretacie:
Niski stosunek żawaftości fruktozy do glukozy @/G - 1,03) moue wskażsrwać, że iest to miód tzepako\\T,,
jednak cechy ofganoleptyczne, zwLaszcza bafwa, jest mało charakterystycżna dla miodu odmianowego
fżepakowego.

Kod dokumentu:F04-P0-07
Wersja: 25.05.2020
Kod laboratorium: LBJPP InHofi
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oświadczenie:
1, \\,'yniki podane w spfawozdaniu odnoszą się wlr|ąg2l1ie do badanyclr próbek.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, spta§/ozdanie nie może być powielarreinaczej niż w całości.
3. I{1ient ma pfawo do skargi w tetminie 14 dni Ltcząc od daty doręczenia sptawozdania,
,ł. Informacje dotvczące niepewności rozszerzonej (k=2, ct=0,05) podawane są uawsze dla rłlrnikórv badań

akredlrl6q72nyclr. Niepewność ta nie obejmuje pobierania próbek.
5. Labotatorium dokonuje stwietdzenia zgodności ze specyfikacja lub wymaganiem zgodnie z ptzyĘtą zasadą

podejmorvanta decyzJi, za rłyjątkiem, kiedy klient tego sobie v1,12lnie nie życzy lul> stwierdzenie zgodności, ze
specylrkacja lub notmą nie jest możliwe.

6. Stwietdzenie zgodności ze specyfikacjąna podstawie wyników badań objetych zaktesem akredytacji jest dokonpvana
zgodnie z przyjetaptzezLabotatorium zasadąpodejmorvania decyzji, biorąc pod uwag€ poziom ryzyka zwĄązanego z
ptzylętą zasadą. Zasada ta polega na poró§/naniu §"l,njĘLl z uwzględnieniem rłyznaczonej niepervnoŚci metody, z

wymaganiami ok_reślonl,mi w Rozporządzenia N{RiRW z dnia 3 paździetnlka 2003 r. rv sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jakości handlowej miodu @r.U. Nt 181, poz. 1773 z poźn. zm.) dla patamettów
fizykochemi cznych, a w ptzlpadku proliny i analtzy pvłkou,ej z wy-maganiami PN-88/A -1] 626 ,,1\[iód pszczeli":

dla parumetrów fa,kochemicąnlth, dla któłyt:h Roęoąądąenie tr/INRW określa wl,magania ,,nie wigce1 niĄ" - wlnik jest

7godnil,jeśli wał,to,ff badanegoparamehupo uwrylędnieniu nięewno.ici lrleloĄ,,na ruinus"jest równą lab 7najdaje sięPoni7g

wańośłi dopus7cąalnq'; rynikjest nieryodnj, jeśli waltość badanegoParaftletru P0 uw7glednieniu nięewności metoĄ ,,na min/./.l"

1najduje łię Powl7gi watości dłPusąc1alne1:

d/a paranłńw Jiu^kothemicąnl,ch, dla których Roęoąądrynie MR|RW ora7 ana/ial Plłkow/, dla które1 PN-88/A,
77626 okrcśla wllnagania ,,nie nniE ni1" - lłlnik.jełt ryodnj, jeśli wartość badanego Paranetru P0 xlw<gl€dnieniu nięeunośd

metoĄ ,,na Plus" jest równa lub inajduje się Powl7E waftości dopusę,ąalae1; ry,nik jul nieągodn1, jeśli waność badanego

paralnet? p0 awzględnienia niEewnośi metoĄ ,,na Plus" ęnajdaje łig Poni77i warto.(ci doPułl,ialne1;

Ęyłlk, błędnego stwierdrynia ryodności lab nieryodnośri 7e ęegfikaq'a lub wllmaganiem, ryodnie ł ?Ę!etł Prąeą
Laboratoium ąasadąpodejnowania deEryi wlnosi 50%, gĄ rynik jen ąbliloryt do wartośri doPusącąalnq'.

7 Gdy zasada podejmowania decyzjijest jednoznaczn'le określona przezldientą ptzepisy lub dokumenty fiolTna§,wne,
Labotatorium stosuje się do tej zasady, a dalsze tozpatqrwanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

8, Badania ożr'acżone (Ą ,,Akredytowane ptzez PC,L" w qlm sptarvozdaniu są objęte zakresem akredytacji PCA rrr AB
715.

Autcltvztlwa]:
( Imię i nazwisko. funkcjr)

Autoryzował

7atwietdz,lł:
(Imię i nazwisko, funkcja)

kierownik
l_aboratorium Badania Jakości

produktów pszczelichAnalizy

Kod dokulnentu:F04-P0-07
Wersja: 25.05.2020
Kod laboratoriurn: LBJPP ]nHolt

dr Ewa

ptldpis osobv autolTzującej

-koniec sprawozdania z badań

INiSTYTtjT *§ Rc D Nl{TWA
Lli. Konstytucji 3 llaj;: 1/3, 96-i00 Skierniev,,ice
Laboi,ator i um Badan ia jakości prodilitióiv pszczeiich

ul. Kazimiei,ska żA, 24-100 Puławy
Te!. 81 88Ir-42-08, fax: 81 836-42-09

dr hab. Ier.esa.§zceę sna, prof. nadzw.
prldpls clstlbv zatwierdzaiącej

frząrp
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