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Barwa miodu zależna od m.in. botanicznego pochodzenia 

nektaru, warunków oraz czasu przechowywania 

Konieczność spełniania wymagań określonych przez 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie jakości handlowej miodu 

Przewodność właściwa związana z zawartością pyłku 

kwiatowego oraz składników mineralnych 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=mi%C3%B3d&source=images&cd=&cad=rja&docid=0iXCeDCSZVlElM&tbnid=Lr1h8q06wTwiSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atpszczoly.pl/category/miod-3/&ei=nudaUf6jKq2p0AXc_YD4AQ&bvm=bv.44442042,d.ZWU&psig=AFQjCNFhKLKxDqPlOn7V5MVvOgiiM6CB2w&ust=1364998390022731


 ocena spełniania przez próby naturalnych miodów pszczelich 

    wymagań dotyczących przewodności właściwej oraz barwy,  
 

 określenie korelacji pomiędzy badanymi parametrami,  
 

 poszukiwanie charakterystycznych zakresów barwy 

    oraz przewodności dla odmianowych miodów pszczelich 

I etap:  

n =103 

II etap: n = 48 
 

 określenie odmiany - metoda 

oznaczenia udziału pyłku 

przewodniego1 

  określenie przewodności 

właściwej - metoda pomiaru 

oporu elektrycznego1 

 
 określenie barwy – metoda 

organoleptyczna1 oraz 

spektrofotometryczna2 

gryczane 

rzepakowe 

wrzosowe 

lipowe 

wielokwiatowe 
ciemne 

nektarowo-
spadziowe 

spadziowe 

wielokwiatowe 

jasne 

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych      

z dokonywaniem oceny miodu 
 

2 G. Beretta, P. Granata, M. Ferrero, M. Orioli, R.M. 

Facino, Anal. Chim. Acta, 533 (2005), 185-191 



Ryc.1: Przewodność właściwa 

            naturalnych miodów pszczelich  

Ryc. 2: Intensywność barwy 

            naturalnych miodów pszczelich      



 3% miodów pszczelich nie 

spełniało wymagań odnośnie 

przewodności właściwej. 
 

 Wysoka korelacja ujemna 

pomiędzy przewodnością 

właściwą a intensywnością barwy 

charakteryzuje miody gryczane, 

wrzosowe oraz lipowe. 
 

 Zakresy intensywności barwy 

oraz przewodności właściwej są 

charakterystyczne dla 

poszczególnych miodów 

odmianowych i związane są         

z zawartością wody 

          (jednak powyższa analiza  

          wymaga dalszych badań). 

L.p. Odmiana miodu 

Współczynnik 

korelacji 

intensywności barwy 

i przewodności (r) 

1. Rzepakowe 0,71 

2. Wielokwiatowe ciemne 0,25 

3. Nektarowo-spadziowe 0,23 

4. Spadziowe 0,23 

5. Wielokwiatowe jasne 0,05 

6. Gryczane -0,99 

7. Wrzosowe -0,59 

8. Lipowe -0,57 

Tab. I: Wykaz korelacji  pomiędzy poszczególnymi 

odmianami naturalnych miodów pszczelich 


