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Wartość miodu
znaczenie dla pszczół i ludzi
1. Co nam dają pszczoły?
2. Pszczela rodzina

3. Miód – znaczenie dla pszczół
Jak powstaje, jaki jest skład,
jak miód wygląda pod mikroskopem,

4. Miód – znaczenie dla ludzi

Jak może wyglądać świat bez pszczół?
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Sektor pszczelarstwa w Polsce
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W 2018 roku 22,3 tys. ton miodu!
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Struktura rodziny pszczelej
FORMY DOROSŁE:
Dwie formy osobników płci żeńskiej:

• Jedna Matka - Królowa
(w pełni ukształtowany narząd rozrodczy),
• Robotnice (50 – 80 tys.)
Osobniki płci męskiej:
• Trutnie (kwiecień - sierpień) – do 5%.
Odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju społeczeństwa.
Ich podstawowym zadaniem jest zapłodnienie matki.

CZERW (dzieci):
• 5 tys. jaj, 10 tys. larw i 20 tys. poczwarek
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Cykl rozwojowy pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
• Samice z jaj zapłodnionych
• Samce z jaj niezapłodnionych
(dzieworództwo)
Rozwój zarodkowy:
• Truteń: 24 dni
• Robotnica: 21 dni
• Matka: 16 dni
A) Królowa składająca jaja w komórce – całkowity rozwój embrionalny jaja 72-76h
B) Pęknięcie osłonki jaja – larwa zwinięta (rogalik). Robotnica karmiąca wylęgłą larwę.
C) Ostatnie stadium larwalne, larwa przędząca
D) Robotnica zasklepiająca komórkę, tworzy się przedpoczwarka (rozwój wszystkich części ciała)
E) Ostatnia postać rozwojowa pszczoły - poczwarka – brak wyprostowanych skrzydeł
F) Dojrzała forma pszczoły
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Cykl rozwojowy dorosłej pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Dorosła pszczoła letnia żyje do 40 dni,
w tym czasie wykonuje różne funkcje.

POLIETYZM
podział pracy
wśród członów
kolonii owadów
społecznych

1. Woszczarka - produkcja wosku i budowanie komórek plastra, gdzie
składowany jest pożytek oraz gdzie będzie rozwijać się czerw.
2. Karmicielka - wytwarzanie mleczka pszczelego oraz kamienie larw.

3. Robotnica - prace porządkowe w ulu.
4. Wartowniczka - chroni wlotu do ula przed obcymi osobnikami.
5. Pszczoła lotna – zbieraczka pożytku.
Po przejściu całego cyklu pszczoła wylatuje z ula i ginie poza swoim gniazdem.

Dorosła pszczoła zimowa żyje do 5 miesięcy.
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Życie pszczół w okresie zimowym

Obraz z kamery termowizyjnej - kłąb zimowy
Rozkład temperatur w kłębie zimowym w ulu

Obraz z kamery termowizyjnej – rozmieszczenie kłębu zimowego w ulach wielkopolskich
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Kłąb zimowy

Organizm pszczeli
SUPERORGANIZM

Rój – sposób na powiększenie rodziny

Rodzina pszczela wykazuje pewne cechy
charakterystyczne dla ssaków:
1. Produkcja mleczka pszczelego.

2. Komórka plastra - macica, pszczoły
zapewniają stabilne środowisko wszystkim
stadium rozwojowym czerwiu
3. Stała temperatura ciała rozwijających się w
gnieździe poczwarek na poziomie ok. 35oC
4. Ogromne predyspozycje do przyswajania
nowych informacji i porównywalne do
mózgu ssaków zdolności poznawcze
(Mehring 1815-1878)
(Wheeler 1865-1935)

Matka – 2500 jaj dziennie
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Produkty pszczele

Apitoksyna

Wosk pszczeli

Wytwarzane przez pszczoły

Mleczko
pszczele

Propolis
(kit pszczeli)

Pyłek
kwiatowy i
pierzga

MIÓD

Przerabiane przez pszczoły

MIÓD
wg Dyrektywa Rady 2001/110/WE

 naturalnie słodka substancja produkowaną przez pszczoły
Apis mellifera z:
• nektaru roślin lub
• wydzielin żywych części roślin, lub
• wydzielin owadów wysysających soki roślin.
 Zebrane surowce są:
•
•
•
•

przetwarzane (wydzieliny pszczele),
odkładane,
odwadniane i
gromadzone w plastrach miodu (dojrzewanie).

Odmiany miodu nektarowego:
• rzepakowy
• akacjowy
• …

Odmiany miodu spadziowego:
• ze spadzi liściastej
• ze spadzi iglastej

Skład
chemiczny

MIODU

Jak powstaje miód?
1. Taniec pszczół zwiadowczyń

2. Pszczoły zbieraczki pobierają nektar do wola miodowego –
wzbogacenie w enzymy i kwasy organiczne

Zależności kątowe pomiędzy
kierunkiem tańca a pionem oraz
kierunkiem lotu do pokarmu a
położeniem słońca

3. Przekazanie nektaru. Pszczoły robotnice
zagęszczają otrzymany NAKROP
(nektar zebrany przez pszczoły) kilkukrotnie
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Co dają nam pszczoły?

Jak powstaje miód?
4. Odparowanie miodu w dolnych komórkach
plastra i przenoszenie gęstszego do górnych
5. Dojrzewanie miodu

(enzymatyczny rozkład sacharozy) 4-5 dni
6. Zasklepianie komórek plastra woskiem

Praca pszczół robotnic na ramce w ulu

Jak powstaje miód?
7. Miodobranie
Odsklepianie plastrów

Odsklepianie przez pszczelarza ramek
z miodem widelcem lub nożem

Pszczelarz wyjmujący ramkę z miodem z ula
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Niezbędnik Pszczelarza
podczas miodobrania
8. Odwirowanie odsklepionych plastrów
9. Filtrowanie miodu na sitach i zlewanie do odstojników.
10. Rozlew do słoików.

Odwirowanie miodu z plastrów w miodarce

Stół do odsklepiania ramek

Filtrowanie miodu na sitach

Co dają nam pszczoły?

Wymagania dotyczące miodu w obrocie handlowym
Miód nie może mieć:
• obcego smaku, zapachu,
• oznak fermentacji.

Nie może być podgrzany w takim stopniu, że jego enzymy ulegają
rozkładowi albo w sposób znaczący są dezaktywowane (40°C).
Nie może mieć zmienionej kwasowości w sposób sztuczny
(pH około 4).
Cechy dyskwalifikujące: obecność sztucznego inwertu, nadmiernej ilości
HMF, obecności dekstryn (z wyjątkiem miodu spadziowego), obecności
melasy, skrobi, sztucznych barwinków.

Z miodu nie można usunąć pyłku.
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Szczegółowe wymagania fizykochemiczne
Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej
miodu (Dz.U. z dn. 24.10.2003 r., Nr 181, poz. 1773) oraz z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające to rozporządzenie (Dz.U. z
2004 r. Nr 40 poz. 370) i z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 165 poz. 1120)

ŹRÓDŁA BIAŁEK W MIODZIE
Pyłek roślin miododajnych
(Seedley i in. 1985)

Pyłek roślin wiatropylnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/63/UE

 Pyłek jest naturalnym komponentem
miodu, nie zaś jego składnikiem.
 Przyczyną obecności pyłku w miodzie są
pszczoły.
DROGI ZAPRÓSZENIA MIODU PYŁKIEM:

1.
2.

(Šaulienė i in. 2015)

Wydzieliny gruczołów gardzielowych
(Bauer i in. 1996)

Jad pszczeli

3.

Budowa kwiatów.
Wysokie stężenie pyłków roślin wiatropylnych
w powietrzu.
Wtórne zaprószenie pyłkiem z pierzgi.

10 g miodu zawiera
20 – 100 000 ziaren pyłków
(Zander et al. 1975)

(Lombardi i in. 1998)

Nektar niektórych pożytków
(Vanderplanck i in. 2017)

Spadź – źródło pyłków
i zarodników grzybów
(Sabri i in. 2013)
Ryc. Botanika. Podręcznik dla Techników Rolniczych. Warszawa: PWRiL, 1971

 Pyłek dostaje się do ula w wyniku
działalności pszczół i występuje w
miodzie
w
sposób
naturalny,
niezależnie od pozyskiwania miodu przez
podmioty
działające
na
rynku
spożywczym. Ponadto celowe dodawanie
pyłku to miodu przez podmioty działające
na rynku spożywczym jest zabronione na
mocy Dyrektywy 2001/110/WE.

Pochodzenie pyłku w miodzie:
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Źródła białka w miodzie

JAD PSZCZELI
Api m 1 - Fosfolipaza A2 (10-12% s. m.)
Api m 2 - Hialuronidaza
Api m 3 - Kwaśna fosfataza
Api m 4 - Melittyna (40-50% s. m.)
Api m 5 - Dipeptydylopeptydaza IV
Api m 6 – Inhibitor proteazy
Api m 7 - Proteaza serynowa CUB
Api m 8 - Karboksyloesteraza
Api m 9 - Karboksypeptydaza
serynowa
Api m 10 - Ikarapina
Api m 12 - Vitellogenin
Habermann i in. 1972
Al-Samie i in. 2015

MRJPs
Api m 11.0101 - MRJP 8
Api m 11.0201 - MRJP 9
Schiener i in. 2017

Allergen Nomenclature. International Union of Immunological Societies.
Allergen Nomenclature Sub-Committee. www.allergen.org/Allergen.aspx.
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ALERGIA NA MIÓD

Pyłek roślin anemogamicznych w miodach

Zagrożenie?

Pyłki roślin wiatropylnych mogą

stanowić główne źródło alergenów w
miodach, najczęściej są to ziarna

70% pyłku traw, ponad pyłków z rodziny astrowatych, a także
50% – pyłku dębu i szczawiu,
trawy, brzozy czy leszczyny.
Osoby uczulone
pyłek występujący w powietrzu, w sezonie
17 taksonów
roślinna
wiatropylnych,
10% – pyłku zbóż, leszczyny
z czego
najczęściej
notowano
pyłek
(Kalyoncu 1997, Fuiano i in. 2006; Denisow i Weryszkopyłkowym,
mogą
dodatkowo
reagować objawami alergii
i chmielu,
Chmielewska, 2015)
3% pyłku sosny i bylicy
traw,
dębu iniektórych
szczawiu.pokarmów, w tymponiżej
po spożyciu
także miodu.
(Stawiarz 2009)
(Rapiejko 1991, Kędzia i Hołderna-Kędzia, 2006 )

(Ceglińska 2008)

Średnia zawartość pyłków roślin wiatropylnych
Pyłek dębu, wiązu, topoli, babki,
Pyłki roślin wiatropylnych są przyczyną alergii pyłkowej,
w miodach wynosi 6,5%.
bylicy, traw, turzyc, orzecha
a wywoływany przez nie alergiczny nieżyt nosa jest uznawany
za spotykane ziarna pyłku:
Najczęściej
włoskiego, brzozy i komosy.
najczęstszą alergiczną chorobę populacji świata.

(Warakomska 1997, Wróblewska 2002; Teper 2011)
(Majkowska-Wojciechowska, 2016).

traw, brzozy, wierzby i komosy.

(Kruczek i in. 2015)

Czy wybawienie?

Ocena efektu stosowania lokalnego miodu wzbogaconego o pszczeli pyłek z brzozy oraz samego miodu, u osób
z alergią na pyłek brzozy. Stosując kurację przed i w trakcie sezonu pylenia odnotowano 60% obniżenie
objawów, dwa razy więcej dni bezobjawowych oraz 50% zmniejszenie ilości przyjmowanych leków
przeciwhistaminowych, w jednej jak i drugiej grupie pacjentów.
(Saarinen i in. 2011)

Miody zawierające naturalnie występujące pyłki roślin wiatropylnych, stanowiące
wypadkową szaty roślinnej w danym regionie, mogą stać się naturalną

szczepionką odczulającą dla alergików zamieszkujących dany obszar.

Ile jedzą pszczoły?
Podstawowe źródło energii = NEKTAR/NAKROP/MIÓD

Podstawowe źródło białka, niezbędne do rozwoju rodziny pszczelej
= PYŁEK/PIERZGA
Przeciętna rodzina pszczela zużywa w ciągu roku 30 kg pyłku
i 90 kg miodu

Pozyskiwanie pyłku kwiatowego
POŁAWIACZE PYŁKU
Polega na odbieraniu części obnóża pyłkowego
pszczołom zbieraczkom w czasie ich powrotu do ula
– stosuje się przegrody, pszczoły przeciskając się
przez nie tracą część obnóża pyłkowego, które
osypują się do specjalnych pojemników.

Poławiacze pyłku
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Produkty pszczele
PIERZGA – przefermentowany pyłek kwiatowy
Pyłek pszczeli, który ulega beztlenowej fermentacji
i dzięki powstającemu kwasu mlekowemu ulega
zakonserwowaniu, tworzy PIERZGĘ.
• Pokarm larw i młodych pszczół
Różnica między pyłkiem a pierzgą

Działanie takie jak antybiotyk.
Leczy schorzenia żołądkowojelitowe i wątroby. Wzmacnia
organizm, zwłaszcza po ciężkiej
chorobie, dużym wysiłku
fizycznym i umysłowym.

Ze względu na częściowy
rozkład białka podczas
fermentacji właściwości
alergizujące są mniejsze niż
pyłku kwiatowego
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METODA BADAWCZA:
ANALIZA PYŁKOWA
według wskazań Międzynarodowej Komisji Botaniki Pszczelarskiej,
PN-88/A-77626:1988

oraz

rozporządzenia

MRiRW

z

2009

r.

(Dz.U. z 2009 r. Nr 17 poz. 94).

• W każdym preparacie liczy się, co najmniej 300 ziaren

pyłków w dwóch powtórzeniach.
• Na podstawie spektrum pyłkowego każdej próbki oblicza się
udział poszczególnych taksonów w całości materiału.
Identyfikacja pyłków z osadów miodowych:
• analiza porównawcza - preparaty z materiałem odniesienia;
• dostępne klucze do oznaczania pyłku (Zander, 1935; 1937; Sawyer, 1981;
1988; Bucher i in., 2004; Hesse i in., 2009).

Przygotowanie preparatów mikroskopowych.
Archiwum własne

Polskie odmianowe miody
Odmiana miodu

Minimalny
procentowy udział
pyłku przewodniego
(%)

Rzepakowy (Brassica napus)

45

Akacjowy (Robinia pseudoacacia)

30

Lipowy (Tilia sp.)

20

Gryczany (Fagopyrum esculentum)

45

Wrzosowy (Calluna vulgaris)

45

Wielokwiatowy

Bez pyłku
przewodniego

ANALIZA PYŁKOWA
Mikroskopowa metoda odwoławcza umożliwiająca identyfikację i klasyfikację
miodu nektarowego do odmiany.
Cel: określenie procentowego udziału pyłków poszczególnych gatunków
roślin w miodzie.

Polskie odmianowe miody
niedoprószone

AKACJOWE
Jeden z najlepszych gatunków roślin nektarowych:
• Robinia pseudoacacia L. - robinia akacjowa, grochodrzew
akacjowy, robinia biała (potocznie: akacja (niepopr.))
Kwitnienie: maj/czerwiec (krótkie: ok. 7-10 dni)
Problemy:
• w chłodniejsze dni płatki robią się sztywne
• odsłonięte nektarniki (upał – wysychanie nektaru)

Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.

(Jabłoński, Kołtowski 1993).

Miody niedoprószone - niska (30%) granica zawartości Wydajność miodowa
50-100 kg z 1 ha
pyłku Robinia pseudoacacia L. dla miodu akacjowego
• Klasa I, zawartość pyłków poniżej 20 000 PG/10 g.
(Teper, 2015).
Pyłek robinii akacjowej

Robotnica zbierająca nektar
i pyłek z kwiatów robinii akacjowej
fot.© Roman Dudzik

Polskie odmianowe miody
niedoprószone

LIPOWE
Jeden z najlepszych gatunków roślin nektarowych:
• Tilia cordata Mill. - lipa drobnolistna
• Tilia platyphyllos Scop. - lipa szerokolistna
Kwitnienie: czerwiec/lipiec
Problemy:
• odsłonięte nektarniki (wiatr, deszcz)

Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.

(Demianowicz i Hłyń, 1960, Maksymiuk, 1960).

Miody niedoprószone - niska (20%) granica zawartości
pyłku Tilia dla miodu lipowego wynika z małej ogólnej
liczby ziaren pyłku w nektarze
(Demianowicz

i

Demianowicz,

1957

po

Maurizio,

Wydajność miodowa
60-100 kg z 1 ha

1949).

• Klasa I, zawartość pyłków poniżej 20 000 PG/10 g.
(Teper, 2015).

Pyłek lipy szerokolistnej

Robotnica zbierająca nektar
i pyłek z kwiatów lipy
przenikanie.wordpress.com

ANALIZA PYŁKOWA
Pyłek przewodni dla odmiany [%] klasyfikacja

PROCENTOWY UDZIAŁ PYŁKU PRZEWODNIEGO

średnia

Miód
rzepakowy

56

min

max

Brassica napus

46

64

Miód
Robinia pseudoacacia
akacjowy

22

10

Miód lipowy

7/7

3/7

35

Tilia sp.

4/7
21
Miód
gryczany

39
Miód
wrzosowy

46

6

45

Fagopyrum
esculentum

26

51

Calluna vulgaris

30

4/7

63

5/7

PROCENTOWY UDZIAŁ PYŁKU ROŚLIN WIATROPYLNYCH
I OZNAKÓW SPADZI [%]

ANALIZA PYŁKOWA - udział pyłków roślin wiatropylnych
Pyłek roślin wiatropylnych i oznaki
8%
spadzi [%]
średnia

min

max

Miód
Quercus, Corylus, Juniperus,
Pinus, Salix, Betula
rzepakowy

8
Miód
akacjowy

9
Miód
lipowy

9
Miód
gryczany

11
Miód
wrzosowy

6

3

12

Salix, Pinus, Urtica dioica,
Zea mays, Betula, Plantago

5

12

Pinus, Poaceae, Rumex,
Artemisia, Plantago

4

18

Pinus, Artemisia, Plantago,
Poaceae, Rumex,
Chenopodiaceae, Alternaria

5

22

Artemisia, Ambrosia,
Chenopodiaceae, Poaceae,
Alternaria. Cladosporium

3

10

Podsumowanie
Rodzina pszczela potrzebuje do przeżycia rocznie 90 kg miodu,
pszczelarz pozyskuje średnio z jednej rodziny 15-45 kg miodu!

Jeśli chcemy spożywać miód, nie kośmy trawników wiosną,
dajmy pszczołom kwiatki.

KBiAŻ, 9 kwietnia 2019

Trawnik, Nowy Kościół, 27 kwietnia 2019

Wartość miodu –
znaczenie dla pszczół i ludzi

Dziękuję
za uwagę

Marta Burzyńska
Robotnica karmiąca trutnia

marta.burzynska@up.poznan.pl
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