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Мета. установити основні якісні показники натуральних поліфлорних медів, 
відібраних із вуликів, розміщених у різних природних зонах Карпатського ре-
гіону. у натуральних поліфлорних медах визначали діастазне число та вміст 
відновлювальних цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу, плюмбуму, кад-
мію й арсену. Методи. у відібраних зразках натуральних поліфлорних медів 
за чинним нині Національним стандартом ДСТу 4497:2005, розробленим 
співробітниками ННЦ «Інститут бджільництва імені п.І. прокоповича», ви-
значали основні якісні показники: діастазне число та вміст відновлювальних 
цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу, плюмбуму, кадмію й арсену. Ре
зультати. у натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, розміще-
них у лісостеповій зоні Карпатського регіону, найбільше змінюється діастазне 
число та вміст відновлювальних цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу 
й токсичних мінеральних елементів. Високе діастазне число медів свідчить 
про більшу інтенсивність розщеплення в них поліцукрів α- і β-амілазою. Висо-
кий уміст відновлювальних цукрів і проліну в медах насамперед підтверджує 
їхнє природне походження. Низький рівень гідроксиметилфурфуролу в медах 
насамперед свідчить про їхню резервну здатність до тривалого зберігання. 
Це може підтверджувати рівень урбанізації та індустріалізації цієї природної 
зони. Висновки. у натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, 
розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, найбільше (в 1,32 –  
45 разів) погіршуються основні якісні показники. 

Ключові слова: бджоли, природні зони Карпатського регіону,  
якісні показники натуральних поліфлорних медів.
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Медоносна бджола — унікальний ін-
дикатор забруднення навколишнього 

середовища важкими металами [1, 2]. 
це пов’язано з тим, що впродовж одного 
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світлового дня вона навколо пасіки облітає 
територію площею 12 км2 та збирає рос-
линний пилок і нектар. із пилку медоносна 
бджола готує пергу, а з нектару — мед [3, 4].

Важкі метали у великих кількостях мають 
мутагенну й канцерогенну дії, призводять 
до отруєння (іноді з летальним результатом) 
та порушення різних фізіологічних функцій 
організму людини і тварин [2]. Основним при-
родним джерелом надходження важких ме-
талів у ґрунт і рослини є ґрунтоутворювальні 
породи [5]. Останнім часом на цей процес по-
чала сильно впливати техногенна діяльність 
людини. Зокрема, важкі метали стали надхо-
дити в ґрунт і рослини із твердими відхода-
ми промисловості, сільського господарства, 
енергетики та транспорту [4, 6]. До того ж  
найбільш забруднені важкими металами те-
риторії стали виявляти поблизу промислових 
центрів і транспортних магістралей [1].

Дослідженнями, проведеними різними на-
уковими установами, встановлено, що важкі 
метали мігрують у біосфері, вільно перемі-
щуються по трофічному ланцюгу: ґрунт — 
рослина — бджоли — продукти бджіль-
ництва — людина [4, 7]. Важкі метали стали 
інтенсивно нагромаджуватися у медоносних 
рослинах, тканинах медоносних бджіл і про-
дуктах бджільництва [8]. Аналіз трофічного 
ланцюга дає змогу оцінити якість і безпеку 
продуктів бджільництва [9, 10].

Статистичні дані свідчать про те, що 
Україна вийшла у світові лідери щодо вироб-
ництва та експорту натуральних поліфлор-
них медів [10]. Тому вироблення в Україні ви-
сокоякісних і екологічно безпечних продуктів 
бджільництва є актуальним. З огляду на за-
значене вище постає питання дослідження 
якісних показників натуральних поліфлорних 
медів у різних природних зонах України.

У літературі немає даних щодо основних 
якісних показників натуральних поліфлорних 
медів, отриманих із вуликів, розміщених у різ-
них природних зонах Карпатського регіону.

Мета досліджень — установити основні 
якісні показники натуральних поліфлорних 
медів, відібраних із вуликів, розміщених 
у гірській, передгірній та лісостеповій зонах 
Карпатського регіону.

Матеріали та методи досліджень. Бджоли-
не обніжжя (пилок з кульбаби лікарської — 
Taraxacum officinale Wigg. і яблуні — Malus) та 

натуральні поліфлорні меди для досліджень 
відбирали з трьох вуликів на 3-х пасіках, роз-
міщених у гірській, передгірній та лісосте-
повій зонах Карпатського регіону. Зокрема, 
у приватних пасічних господарствах гірської 
(с. Славське Сколівського р-ну), передгірної 
(с. Стинава Стрийського р-ну) та лісостепо-
вої (с. Миклашів Пустомитівського р-ну) зон 
Карпатського регіону. 

За вмістом феруму, цинку, купруму, хро-
му, нікелю, плюмбуму, кадмію та арсену 
в пилку з кульбаби лікарської та яблуні ви-
значали інтенсивність техногенного наван-
таження на довкілля. Для уточнення видової 
належності відібраного пилку з кульбаби лі-
карської та яблуні проводили ідентифікаційні 
дослідження за допомогою комп’ютерних 
програм «LUCIA» (Laboratory Colour Image 
Analysis) i «Pollen Data Bank». Уміст зазначе-
них вище важких металів у пилку з кульбаби 
лікарської та яблуні визначали на атомно-аб-
сорбційному спектрофотометрі (Селмі-115).

У відібраних зразках натуральних полі-
флорних медів за чинним нині Національним 
стандартом ДСТУ 4497:2005, розробленим 
співробітниками ННц «інститут бджіль-
ництва імені П.і. Прокоповича», визначали 
основні якісні показники: діастазне число 
та вміст відновлювальних цукрів, проліну, 
гідроксиметилфурфуролу, плюмбуму, кад-
мію й арсену. Причому діастазне число 
та вміст відновлювальних цукрів, проліну 
й гідроксиметилфурфуролу в натуральних 
поліфлорних медах визначали фотоколори-
метрично за довжини хвилі відповідно 590, 
440, 510 і 550 нм. Уміст токсичних мінераль-
них елементів плюмбуму, кадмію та арсену 
в цих медах, згідно зі згадуваним чинним 
Національним стандартом, визначали за 
ГОСТ відповідно 26932, 26933 і 26930.

Отриманий цифровий матеріал опра-
цьовано методом варіаційної статистики 
з використанням критерію Стьюдента. 
Вираховували середні арифметичні вели-
чини (M) і похибки середніх арифметичних 
(±m). Різниці вважали вірогідними за Р<0,05. 
Для розрахунків використали комп’ютерну 
програму Origin 6.0, Excel (Microsoft, USA).

Результати досліджень. Установлено, 
що в пилку з кульбаби лікарської та яблуні, 
отриманих із вуликів, розміщених у перед-
гірній та лісостеповій зонах Карпатського 
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регіону, порівняно з пилком із цих культур, 
відібраних із вуликів, розміщених у гірській 
зоні, є більший уміст феруму, цинку, купру-
му, хрому, нікелю, плюмбуму та кадмію 
(табл. 1). Наведені у таблиці дані свідчать 
також, що в пилку з кульбаби лікарської та 
яблуні, отриманих із вуликів, розміщених 
у лісостеповій зоні Карпатського регіону, 
міститься найбільша кількість зазначених 
вище важких металів. Слід зазначити, що 
уміст досліджуваних важких металів у пилку 
з кульбаби лікарської та яблуні, отриманих 
із вуликів, розміщених у гірській, передгірній 
та лісостеповій зонах Карпатського регіо-
ну, знаходиться у граничнодопустимих ме-
жах, визначених чинним нині Національним 
стандартом ДСТУ 3127:1995. 

Установлено, що зі зростанням інтенсив-
ності техногенного навантаження на довкілля 
погіршуються основні якісні показники нату-
ральних поліфлорних медів. Зокрема, в на-
туральних поліфлорних медах, отриманих із 
вуликів, розміщених у передгірній та лісосте-
повій зонах Карпатського регіону, порівняно 
з натуральними поліфлорними медами, віді-
браними із вуликів, розміщених у гірській зоні, 

знижуються діастазне число та вміст віднов-
лювальних цукрів і проліну, але підвищується 
рівень гідроксиметилфурфуролу (табл. 2).

Високе діастазне число медів свідчить 
про більшу інтенсивність розщеплення в них 
поліцукрів α- і β-амілазою [1]. Високий вміст 
відновлювальних цукрів і проліну в медах 
підтверджує їх природне походження [3, 7]. 
Низький рівень гідроксиметилфурфуролу 
в медах указує насамперед на їхню резерв-
ну здатність до тривалого зберігання [5, 9].

Згідно з вимогами чинного Національного 
стандарту ДСТУ 4497:2005 у високоякісних 
натуральних поліфлорних медах діастазне 
число має становити не менше 10-ти одиниць 
Готе [10]. У таких медах уміст відновлюваль-
них цукрів має бути не меншим 70% [8, 10]. 
У них також має бути не менше 300 і не біль-
ше 10 г ∙ 10 – 3/кг натуральної маси відповідно 
проліну та гідроксиметилфурфуролу [1, 6].

У натуральних поліфлорних медах згід-
но з вимогами згадуваного Національного 
стандарту контролюють уміст токсичних мі-
неральних елементів: плюмбуму, кадмію та 
арсену. Високоякісним вважається натураль-
ний поліфлорний мед, який містить у своєму 

1. уміст важких металів у пилку з кульбаби лікарської та яблуні, г ∙ 10 – 3/кг повітряно-сухої 
маси (М±m, n=3)

Важкі метали та 
їх символи

Природні зони Карпатського регіону

Гірська Передгірна Лісостепова

Пилок із кульбаби лікарської 
Ферум, Fe 32,04±1,101 40,27±1,010** 49,95±1,144***
цинк, Zn 43,54±0,773 52,70±1,169** 62,51±0,803***
Купрум, Cu 3,34±0,181 4,80±0,307*  6,57±0,338**
Хром, Cr 2,99±0,124    5,20±0,171***   7,81±0,146***
Нікель, Ni 0,46±0,029 0,62±0,029*  0,90±0,043**
Плюмбум, Pb 1,05±0,083  1,87±0,047**   2,53±0,104***
Кадмій, Cd 0,04±0,006 0,08±0,008*  0,13±0,008**
Арсен, As Сліди Сліди Сліди

Пилок із яблуні
Ферум, Fe 14,24±0,511 18,58±0,751** 24,00±0,513***
цинк, Zn 16,51±0,527 22,94±0,595** 28,70±0,638***
Купрум, Cu 1,23±0,049    1,91±0,060***   2,83±0,077***
Хром, Cr 1,21±0,072   2,09±0,081**   3,00±0,113***
Нікель, Ni 0,12±0,011 0,19±0,014*  0,30±0,020**
Плюмбум, Pb 0,43±0,024   0,62±0,032**   1,01±0,052***
Кадмій, Cd 0,01±0,003 0,03±0,003*  0,07±0,005**
Арсен, As Сліди Сліди Сліди
Примітка. Тут і далі різниці вірогідні порівняно з контрольною групою: * Р<0,05 – 0,02; ** Р<0,01; 
*** Р< 0,001.
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складі не більше 1,00, 0,05 і 0,50 г ∙ 10 – 3/кг від-
повідно плюмбуму, кадмію та арсену. Уміст 
останніх у натуральних поліфлорних медах, 
отриманих із вуликів, розміщених у передгір-
ній та лісостеповій зонах Карпатського регіо-
ну, порівняно з натуральними поліфлорними 
медами, відібраними із вуликів, розміщених 
у гірській зоні, зростає (див. табл. 2).

Слід зазначити, що основні якісні показ-
ники (діастазне число та вміст відновлю-
вальних цукрів, проліну, гідроксиметилфур-
фуролу й токсичних мінеральних елементів) 
натуральних поліфлорних медів, отриманих 

із вуликів, розміщених у гірській, передгірній 
та лісостеповій зонах Карпатського регіо-
ну, знаходяться у граничнодопустимих ме-
жах, визначених чинним нині Національним 
стандартом ДСТУ 4497:2005. 

У натуральних поліфлорних медах, отри-
маних із вуликів, розміщених у лісостеповій 
зоні Карпатського регіону, найбільше зміню-
ється діастазне число та вміст відновлю-
вальних цукрів, проліну, гідроксиметилфур-
фуролу й токсичних мінеральних елементів. 
це може свідчити про рівень урбанізації та 
індустріалізації цієї природної зони.

2. Основні якісні показники натуральних поліфлорних медів (М±m, n=3) 

Досліджувані
показники

Природні зони Карпатського регіону

Гірська Передгірна Лісостепова

Діастазне число (до безводної речовини), од. Готе 35,4±2,78 24,1±1,81** 18,9±1,28***
Уміст відновлювальних цукрів (до безводної речовини), % 240,8±16,45 178,3±14,52** 124,4±11,20***
Уміст, г ∙ 10 – 3/кг: проліну 452,3±22,05 384,2±15,45** 342,2±12,84***
  гідроксиметилфурфуролу   2,1±0,16   4,9±0,38**   8,1±0,69***
  токсичних мінеральних елементів:
    плюмбуму, Pb Сліди 0,20±0,014 0,45±0,036
    кадмію, Cd » 0,01±0,001 0,03±0,002
    арсену, As » 0,06±0,003 0,15±0,006

У бджолиному обніжжі, отриманому 
з вуликів, розміщених у передгірній (в 1,2 –  
2 рази) та лісостеповій (в 1,5 – 7 разів) 
зонах Карпатського регіону, порівняно 
з бджолиним обніжжям, відібраним з вули-
ків, розміщених у гірській зоні, міститься 
більша кількість феруму (Fe), цинку (Zn), 
купруму (Cu), хрому (Cr), нікелю (Ni), плюм-
буму (Pb), кадмію (Cd) та арсену (As). У на-
туральних поліфлорних медах, отриманих 
із вуликів, розміщених у передгірній та лі-
состеповій зонах Карпатського регіону, 
порівняно з натуральними поліфлорними 
медами, відібраними з вуликів, розміщених 

у гірській зоні, знижується діастазне чис-
ло (відповідно в 1,47 і 1,87 раза) та вміст 
відновлювальних цукрів (відповідно в 1,35 
і 1,94 раза) і проліну (відповідно в 1,18 
і 1,32 раза). Натомість у них зростає вміст 
гідроксиметилфурфуролу (відповідно в 2,33 
і 3,86 раза) та токсичних мінеральних еле-
ментів (плюмбуму відповідно в 20 і 45 разів, 
кадмію відповідно в 2 і 3 рази, арсену від-
повідно в 6 і 15 разів). У натуральних полі-
флорних медах, отриманих із вуликів, роз-
міщених у лісостеповій зоні Карпатського 
регіону, найбільше (в 1,32 – 45 разів) погір-
шуються основні якісні показники. 
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Качественные показатели натуральных по-
лифлорных медов в разних природных зонах 
Карпатского региона

цель. Установить основные качественные 
показатели натуральных полифлорных медов, 
отобранных из ульев, размещенных в разных 
природных зонах Карпатского региона. Методы. 
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Бібліографія

В отобранных образцах натуральных поли-
флорных медов по действующему на сегодня 
Национальному стандарту ДСТУ 4497:2005, разра-
ботанному сотрудниками ННц «Институт пчело-
водства имени П. И. Прокоповича», определяли 
основные качественные показатели: диастазное 
число и содержание восстановительных саха-
ров, пролина, гидроксиметилфурфурола, свинца, 
кадмия, мышьяка. Результаты. В натуральных 
полифлорных медах, полученных из ульев, разме-
щенных в лесостепной зоне Карпатского региона, 
наиболее значительно изменяется диастазное 
число и содержание восстанавливающих сахаров, 
пролина, гидрометилфурфурола и токсических 
минеральных елементов. Высокое диастазное чис-
ло медов указывает на большую интенсивность 
расщепления в них полисахаров α- и β-амилазой. 
Высокое содержание восстановительных сахаров 
и пролина в медах подтверждает их природное 
происхождение. Низкий уровень гидроксиметил-
фурфурола в медах свидетельствует прежде всего 
об их резервной способности к длительному хра-
нению. Это может подтверждать уровень урбани-
зации и индустриализации этой природной зоны. 
Выводы. В натуральных полифлорных медах, 
полученных из ульев, размещенных в лесостеп-
ной зоне Карпатского региона, больше всего (в 
1,32 – 45 раз) ухудшаются основные качественные 
показатели.

Ключевые слова: пчелы, природные зоны 
Карпатского региона, качественные показате-
ли натуральных полифлорных медов.
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Quality indicators of natural polyflorous honey 
in different native zones of Carpathian region

The purpose. To determine basic quality in-
dicators of natural polyflorous honey selected 
from beehives, placed in different native zones of 
Carpathian region. Methods. In samples of natural 
polyflorous honey selected according to National 
standard DSTU 4497:2005, developed in NSC «I. 
Prokopovich Institute of beekeeping», the following 
basic quality indicators were determined: diastasis 
number and content of deoxidiziry sugars, proline, 
hydroxymethylfurfurol, lead, cadmium, arsenic. 
Results. In natural polyflorous honey, sampled 
from beehives, placed in forest-steppe zone of 
Carpathian region, most considerably varies di-
astasis number and content of recovering sugars, 
proline, hydroxymethylfurfurol and toxic mineral 
elements. High diastasis number of honey speci-
fies greater intensity of fission in them of polysug-
ars α-and β-amylase. High content of deoxidiziry 
sugars and proline in honey confirms their natural 
origin. Low level of hydroxymethylfurfurol in hon-
ey testifies, first of all, to their prolonged keeping 
ability. It can be confirmed by urbanization and 
industrialization of that native zone. Conclusions. 
Basic quality indicators aggravated most of all (in 
1,32 – 45 times) in natural polyflorous honey, sam-
pled from beehives, placed in forest-steppe zone 
of Carpathian region.

Key words: bees, native zones of Carpathian re-
gion, quality indicators of natural polyflorous honey.
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