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Wymagania jako ciowe
1. Dojrzało miodu, czyli dostateczne jego przetworzenie przez pszczoły, w plastrach, w ulu,
objawia si zasklepieniem 75 % całej ich powierzchni, w stanie patoki - tu po odwirowaniu, jeszcze
przed pocz tkiem krystalizacji, odpowiednio du g sto ci , a w stanie krupca, krystalizacj , typow
dla konkretnego typu i odmiany. Norma PN-88/A-77626 Miód pszczeli.
2. Czysto miodu - oznaczanie ilo ci zanieczyszcze :
2.a. mechanicznych (odrobiny wosku, cz ci ciała pszczół, kurz itp.) - norma PN-88/A-77626
2.b. chemicznych (metale ci kie - norma PN-88/A-77626); (pestycydy i antybiotyki )
2.c. biologicznych (rozkruszek - norma PN-88/A-77626); (bakterie Clostridium i Bacillus metodyka oznaczania ilo ci przetrwalników bakterii w miodzie.)
2.d radiochemicznych - dotyczy miodu wrzosowego
3. Zafałszowania miodu, czyli wytwarzanie miodu przez pszczoły z substratów innych ni nektar i
spad (najcz ciej podsuni tych im przez ludzi). Wykrywanie zafałszowa miodu sacharoz , syropem
skrobiowym, melas , sztucznym miodem (norma PN-88/A-77626).
Oznaczenia dodatkowe nie obj te przepisami
Dopuszczalne pozostało ci akarycydów u ywanych jako leki przeciwko warrozie
akarycydy
Zwi zek
Cymiazol
Fluwalinat Flumetryna
Bromopropylat Kumafos Amitraza
0,5
0,01
0,01
0,1
0,1
0,2
Dopuszczalne
pozostało ci (mg/kg)
Nie dopuszcza si obecno ci pozostało ci antybiotyków i sulfonamidów w miodzie.
Dodatkowe badania w szczególnych przypadkach
Odmiana miodu
NW
NK (zbiór z
kwitn cych sadów)
Radioaktywno ci
Dodatkowe
137
Cs*
oznaczenia
NW - miód nektarowy wrzosowy
NK - miód nektarowy wielokwiatowy
* - ska enie cezem 137Cs

Pozostało ci fungicydów

Ka dy miód podejrzany o
brak czysto ci biologicznej
Analiza wg odpowiedniej
normy

Pakowanie miodu.
Opakowania na miód musz by szczelne, wykonane ze szkła, lub tworzyw dopuszczonych do kontaktu
z ywno ci oraz posiada odpowiednie atesty. Musz te by odpowiednio zaetykietowane.
Przechowywanie miodu.
Miód powinien by przechowywany w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym.
Badania wyrobu:
Badania organoleptyczne, fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne nale y wykona zgodnie z
normami czynno ciowymi powołanymi w odpowiednich normach przedmiotowych.
• w przypadku oznacze mikrobiologicznych
- wyniki dla 5 losowo pobranych próbek, z ró nych partii produkcyjnych,
• w przypadku pozostałych oznacze fizykochemicznych,
- wyniki rednie dla 5 losowo pobranych próbek, z ró nych partii produkcyjnych.

