
PS Z. c; Z E L N I C Z E Z E S Z Y TY N A U K OW E

ROK VI; Nr 3 GRUDZIE~ 11162

POROWNANIE METOD OZNACZANIA W MIODZIE SUCHEJ MASY,
ZAWARTOSCI CUKROWCOW ORAZ AKTYWNOSCI a ~ 'AMYLAZY

Witold Zalewski-

Zakład Pszczelnictwa IS

WSTĘP

Corocznie handel uspołeczniony skupuje od pszczelarzy tysiące ton
miodu.. Miód ten w przeważającej większości jest surowcem niejedno-
rodnym, zbieranym w różnych okresach wegetacji roślin i dlatego partie
jego mogą się różnić między sobą znacznie smakiem, zapachem, barwą,
konsystencją oraz innymi cechami. Kupowany bezpośrednio od produ-
centów' miód bywa często niedojrzały, czasem fałszowany sacharozą czy
też podgrzewany. Musi być zatem poddawany kontroli. Kontrola na punk-
cie skupu jest raczej ..powierzchowna, ogranicza się bowiem do ergano-
leptycznej oceny miodu oraz oznaczenia w nim suchej masy refrakto-
metrycznie. Miód podejrzany o zafałszowanie poddawany jest dokład-
niejszym, chemicznym' badaniom laboratoryjnym dopiero w Okręgowych
Spółdzielniach Pszczelarskich lub w Powiatowych Stacjach Sanitarno-
Epidemiologicznych. Przy eksporcie miodu zachodzi również potrzeba
badania, czy odpowiada on wymaganiom stawianym przez odbiorcę. Na-
leży jednak nadmienić, że różne są metody badania poszczególnych
składników miodu. Każda z metod oznaczenia np. suchej masy, cukrów
czy innego składnika daje nieco inne wyniki (różniące się czasami znacz-
nie między sobą). Wynika stąd konieczność wyboru metody badań. W pi-
śmiennictwie krajowym niewiele. jest publikacji traktujących o meto-
dach badań składu chemicznego miodu. W okresie powojennym na ten
temat pisał Kra u z e (1948), S z y m 'li s i k (1953) oraz C u rył o (1957).
W dostępnej literaturze' znaleziono tylko pracę R o z e n t a l a (1956), któ-
ry prowadził badania porównawcze nad dokładnością metod oznaczania
zawartości cukrów w produktach spożywczych. Wymagania jakościowe
i metody badań miodu podaje norma resortowa z 1954 r. RN-54.
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'MHW-13: Metody badań zalecane-w normie' są podane og6ln\e, nierlQ:
. po kilka .do badania poszczególnych składników miodu, bei'wsk~,
która jest najlepsza czy właściwa. Nadmienić należy, że dotychczaS me
było u nas żadnego przepisu normatywnego,' który ustalałby ujednolicoue. o::;
metody badań miodu. '"ć,'

Zasadniczo w każdym państwie istnieje urzędowy spis metod ~:
czeń; którymi należy' się posługiwać przy, badaniu składu che~Czn.
różnych artykułów spożywczych a także i miodu, Interesujące;jestó~_
zalecane metody badań w różnych państwach nie zawsze są takie "q~ \
me, a czasem kodeksy żywnościowe podają kilka metod oznaczeń ~.'
samego składnika. Badaaiew miodzie zawartości suchej masy, cu1d~Ó~<,
redukujących łącznie z sacharozą oraz aktywnQŚci a - amylazy uważa-się
ogólnie za podstawowe oznaczenia, określające jakość miodu. Miód, któ-
ry zawiera za mało suchej masy (co jest równoznaczne z nadmiarem wo-
dy) przyjmuje się za niedojrzały lub zafałszowany, łatwo ulegający w cza-
sieskładowania fermentacji. Zawartość cukrów prostych świadczy wpe-
wnej mierze o pochodzeniu miodu, a obecność w nim sacharozy powyżej
dopuszczalne] .granicy określonej "normą, wskazuje na .ewentualne zafał-
szowanie miodu syropem cukrowym. Wysoka aktywność u s-amylazowa
świadczy o niepodgrzewaniu miodów. Nadmiernebowietnpodgrzewanie
miodu' hamuje a nawet i całkowicie unieezynniaaktywność, a.., amylazy
względnie inwertazy.

Celem niniejszej pracy było wytypowanie na. podatawre. badań 'porów-
nawczych takich metod oznaczeń suchej masy, cukrów oraz aktywności
a,- amylazy, które dawałyby wyniki najbardziej rzetelne i nie były trud-
ne do zastosowania w laboratoriach kontrolnych,. przez co' 'nadawałyby
się do zalecenia jako metody obowiązujące .
. Metodom tym stawiano następujące wymagania:.
a) powinny być łatwe i dogodne do seryjnych oznaczeń,
b) dawać możliwie najdokładniejsze wyniki, zbliżone najbard~ej do

rzeczywistej zawartości badanych składników VI miodach,
c) odczynniki używane do oznaczeń' powinny być tanie, produkowane

przez przemysł. krajowy.
Zainteresowanie problemem 'ujednoliceniametod badań nad chemicz-

nym składem miodów wynikło w związku z opracowywaniem przez Za-
kład Pszczelnictwa I.S. normy państwowej na !miód i metodyjegobadań,

MATERIAŁ ORAZ METODY OZNACZEŃ

Jako surowca do. badań użyto' 7 próbek miodów, dostarczOnych, przez
O.S.P. Poznań w'słQikach 0,5 kg. Przysłane próbki były losowo pobie«

'rane z beczek zawiesająeyoh około 200 -kg miodu;' Odmianow~ próbek
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miodów oznaczano organoleptycznie po charakterystycznym zapachu,
smaku, kolorze konsystencji itp. Dodatkowo przebadano jeszcze 2 miody:
zagraniczne a mianowicie kasztanowy z Jugosławii oraz nostrzykowy
te Związku Radzieckiego.

. METODY OZNACZEŃ .

A. Oznaczanie suchej masy przeprowadzono trze-
ma metodami:

a) piknometryczną z ciężaru właściwego roztworu podstawowego mio-
du (Krauze 1948), I

b) refraktometrycznie w temperaturze 40° (wg Krauzego 1948 i Bey-
thien 1951).

c) refraktometrycznie w 20°. Jest to metoda polecana w USA.
(A.O.A.C.z 1955 r.).

Za metodę standardową przyjęto oznaczenie 'suchej masy z cięzaru :
właściwego 20% roztworu podstawowego. Metoda ta nie nadaje się jed-
nak do seryjnych oznaczeń, ponieważ pochłania dużo czasu.

B. Oz n ac z a n i ec lik rów' prostych oraz s a 'ch a r o z y
'prz ep r oW adz ono cz t er em a met od a mi:

a) metodą Lane-Eynona wg P i j a n o w s k i e g o (1951) z następują-
cymi .modyfikacjami: .
1. Zastosowano inne rozcieńczenie miodu, 0,25%-owe,
2; Wprowadzono blokowanie działania inwertazy przez zagotowanie pod-

stawowego roztworu miodu,
3. Zastosowano klarowanie płynami Carreza,
4. Zastosowano miano dla używanego płynu Fehlinga 1. '

Miano to sprawdzano w następujący sposób:
,Do kolby stożkowej o pojemności 200 mI odmierzano pipetą 10 ml roz-

tworu Fehlinga, dodawano 50 mI wody destylowanej, 1 ml In roztworu
kwasu siarkowego, 20 ml 10% roztworu jodku potasowego i miareczko-
wano wobec kilku kropli 1% roztworu skrobi O,ln roztworem Na2S20S
aż do zaniku barwy niebieskiej.

1 mlO,ln roztworu Na2S20Sodpowiada 24,968 mg CUS04· 5 H20.
5. . Opracowano tabelę wyników uwzględniającą proponowane rozcień-

czenie. .'
b) metodą Schoorla=Regenbogena według S t r li s z y ń s k i e g O (1950),

używając.do oznaczeń 10 ml 1%' roztworu miodu. Stosowano także blo-
kadęinwertazy i klarowanie odczynnikami' Carreza jak przy metodzie
Lan'e-Eynona.
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, c) metodą Luffa-Schoorla' wg S t r u s z y ń sk i e g o (l95ł),pObiera-
jąc do oznlczeń 10 mIO,5% roztworu miodu. Vi badanym roztworze blo-.
kowano działanie inwertazy oraz ,klarowano rożtwóJ;'miodu podobnie,

, jak przy dwóch, poprzednich metodach. ,
d) metodą polarymetryczną wg Krauzego (1948) użyvlając do' ozna-

czeń rurkę 2 dcm.
W celu porównania rzetelności wyników oznaczono stężenie cukrów

W standardowych roztworach glukozy i fruktozy metodą polarymetrycz-
ną przyjętą za sprawdzian dokładności innych metod.

e) oznaczanie sacharozy. Z badanych roztworów miodów pobierano
sklarowanego przesączu dla metody' Lane-Eyriona i Schoorla...,..Regęn-
bogena po 20 mI a dla metody Luffa-Schoorla 10 ml. Następnie dodawano
,1 mI stężonego kwasu solnego i podgrzewano mieszaninę w temperatu-
rze 67-7(1° przez 5 minut. Po tym czasie roztwory chłodzono, zobojętnia-
no około 0,2 n NaOH wobec fenoloftaleiny i uzupełniano w kolbie mier-
niczej przy metodzie Lane--Eynona do 200 mI a Schoorla-Regenbógena
i Luffa-8choorla do 100 mI.

W tak sporządzonym roztworze oznaczano cukry redukujące po inwer-
sji według -tych samych wskazań 'jakie podano w punktach a, b, c.Odej-
mując procentową zawartość cukrów redukujących po i przed inwersją
oraz mnożąc otrzymaną wartość przez" współczynnik 0,95 Uzyskiwano
procentową zawartość sacharozy w miodzie. '
C. O ż n a c z a n i e c u k rów re du kuj ą c y c h ' i 's a c ha r o z y

W m i o d a c h ,k l a r o w a n y c h .o ra z n i e k l a r o wa n y ch. '
Niektóre laboratoria oznaczając cukry redukujące i,sacharozę nie sto-

sują klarowania (odbiałczania) podstawowego roztworu miodu. Wykona-
no więc szereg porównawczych oznaczeń cukrów redukujących' oraz sa-
'charozy w roztworach miodów nieklarowanych i klarowanych odczynni-
kiem Carreza. Do klarowania roztworu miodu używa'siępo.2 nil płynu
Carreza I i II.Carrez I jest to 15% roztwór żelazocyjanku potasu a Car-
rez II to 30% roztwór siarczanu cynku. Odczynnik ten należy do grupy
najlepiej klarujących badane roztwory cukrów.

Do klarowania roztworów miodów poleca w literaturze krajowej od-
czynnik Carreza: Rychlik i Fedorowska (1960) a o wyższości tego od-
czynnika nad innymi środkami klarującymi donosi Szumska (1956).

D. O z n a c z a ni e a k t Yw n o ś c i a - aro y l a z y p r z e p r o w a-
dzono dwiema metodami:

a) metodą Gothego - wg Beythien (1951) i Rauschera (1956),...• ,,' . - . .

, b) metodą Schade, Marsh i Eckerta (1958).,
( 'Ta ostatnia metodanadaje się do prac typowo badawCzych i jest bar-
dzo dokładna.
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WYNIKI BADAŃ I, DYSKUSJ,A

"Oznacz&!Jlie.'żaWartościsuchej masyw przebadanych miodach p~ ..,
Wlono w t&beU l. Ogółem przebadanoB odmian miodów trzema m.etocfa-.
mi. MetQda' refraktometryczna w 200 w stosunku do metody piknorl'U:~.
trycmej, ,którą przyjęto za standardową, dawała wyniki niższe' o około
2,&% (w~el1C2:ęniuna procenty bezwzględne), natomiast oznaczenie

·W 40°,"ptzy~~ VI kodeksachżyW~ościoWych wielu państw, dawało w st0-
sunku _do wyrrlkÓ'V{ 'metody piknometrycznej bardzo zbliżone wyniki, niZ~
&ze '~redni~,'i) /0.22%."

Tabela 1

Oznaczanie, suche]' masy w miodach trtema metodami,
Dry substance ronteńt in honey estimated by tbree methods

(

, RóZnice wyników mię- Rómicewynllt6w mite
Metody dzy 1!1Ct. ł'iknometryczną dzymet;p~Ć:zn'
method. arefrak~ a łcll*"-etl~

Vi 2O"C ~ w.olO"c. ,
Diffe.ences between pyc- Differences betwęen ,pyc.

~miocIu ,piknomct- , refraktomet- refraktomet- nometric metbod and re- ' BOmetric aMdsocI aad-_
~ .. ryczaie ryame rycznic fractoIńetric method fnctometRc m.thod. W' 2O"C w2O"Cw% w4O"Cw% at 2O·C at '.oIO"C

w% id'rac:n>' rcfracto-
pyQlOlDO- metric'at metric at w% w % bcz- w% lir % ba.

1Z'k' It 2O"Cin 4O"Cin względnych wqłędnych względnych wqJędnych,
2O"C ID peiccntage percenta&e In rdatin ' In a&sofute ' in rdatige Ia~

" ~ peiccntąe peiCCDtagc peiCClttagc pen:cutIp

rzepakowy
"

81,90 80,0 82,5 -1,90 -2,3 +0,60 +0.73
rape :

WIZÓIOwy 79,~ 77,8 ,79,7 -1,88 -2;36' O (t--grycsany " 83,~6 80,4 81,9 -2,76 -3,32 -1,26' -1,52
buckWhcat,
sp.daowy &1,47 81,0 83;0 -2,47 -2,96 -0,47 -6,56
~"

~" 84,12 81-,7 83,7 -2;42 -2,88 -4M2 -EI,5O
durerent rAers "

rzepakowy ',' , 83,43 81,2, 73,1 -2,23 -2,68 -Ó,33 -o,4Ónuetany
ń;e lUixed

"
hsatanowy 83,47 81,8 83,S, -1,67 -2,0 O •Iweetchestout

" "DOsrn1kowY ~,38 83,1 84,8 -1,28 -1,52 +0.42 +o,so
bIIlIiloc

(

"
.)

"

, ..;

średnio ' '

average
I -2,08 I -2,;) j -0,18 l ~,zi
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-Wyniki oznaczeń suchej masy wIriiOdzie wriOB'~' l kaSZtanowym,
metodą pilmometryczną i refraktometryczną w 40° były tąkie same i wy~
.JloŃł,. dla miodu pierwszego 79,7% a dla miodu drugiegQ~ a3;ó%.Naj-
.większą rozbieżność w -wynikachoznaczeń suchej masy tyrili ~:
wykar;ywał miód gryczany. Wynilt oznaczenia metodą refrakt~)I:netry~zną
w'40° był niższy o 1,52% W, stosunku do wyników męt-ody ,piknometrycz~
»ej ,(w procentach bezwzględnych). Inaczej natomiastprzedstawtały' się
wyniki oznaczeń suchej' masy w miodzie rzepakowym i nostrzY~QWYUl.
Dla miodu rzepakowego wyniki były w stosunku do; męt9d:y.·~pikI)omę-
trycznej wyższe o 0,73% a dla miodu nostrzykowego, o O,~%.

Na uwagę zasługują również wyniki oznaczeń suchej masy w miodzie
spadziowym oraz kasztanowym. Zawartość suchej, masy , oznaczana
VI tych miodach metodą piknometryczną była .dla obydwu miodów taka
sama i wynosiła- 83,47%.

Dla miodu spadziowego zawartość suchej masy oznaczana refr8ktome-
trycznie w 20° Wynosiła 81,0% a w 40° - 8310%. Miód ksztanowy miał '
6dpOwiednio: '81,8 i 83,5%: Gdyby w obydwu. miodachęnajdowałyeię
te same związki,' które wpływały na refrakcję - wynik ozneceeń powi-
'liienbyć-taki s~" '

Metoda refraktometryczna okazaia się szybką, mało pracochłonną.: Na
przeprowadzenie 'jednego oznaczenia potrzeba kilka minut oraz parę kro-
p.li" upłynnionego 'mIOdu. Niedogodnością jednak tej metody jest' ścisłe.
L .', ",. .' '.,

przestrzeganie temperatury pomiaru 400~ .Praktycznie Więc oznaczenie
( ,

sprowadza' się' do Użycia refraktometru Abbego zultratermostatem HQp~
lera .. (Do tego typu oznaczeń nie nadają się małe ręczne 'refraktometry).

., " ,
- M~tod~ piknometrycena aczkolwiek bardzo dokładna nie. może być Po-: ,

lecana do oznaczeń. masowyeh z powodu czasochłonności oznaczeńe-J edno
oznaczenie wg t~j metody trwa przeszło godzinę. Srednie wyników ozna-:
czen:suchej'masy metodą piknometryezną i refraltcJi w 40° C są do sie-:
bie ' bardzo.' zbliżone, Dla metody piknometryeznej vwynosi ona 82.P5 % '
i dla metody refraktometryczne] 82,76 %. Stwierdzono na podstawie ane-.
lizy zmienności Fischera,' że różnica między nimi, wyńósząca.o,l~była.
istotna (różnica graniczna przy poziomie 0,01 wynosiła 0,11 %). .

. B~'"Oz~acz~e i w: mioda~h zawartoŚci iC~ÓW .redukujących oraz sa-:
charczy, ~,' ' j

t'f~'p~stą\Vie przeprowadzonych doświadczeń, przekon~no si~;. ~e' wy~ .,
niki oznaczeń metodą Lane--Eynona i Schoorla-Regenbogena(tabela' 2) t

.były w wię'kszośei przypadków zbliżone'. Dla miodów: rzepakowego, wrzo-
sowego, gryczanego; wielokwiatowego i kasztanowego różntee' wynosiły
rti~~Więc~j jak 0;25 %. Wyniki oznaczeń cukrów metodą L~a~oorla

,I
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'Tabela 2

Zaw~~ cukrów redukujących oraz sacharozy w procentach wagowych oznaczona trzema metodami
w różnych miodach

AmÓlD1t oC reducing sugars and sucrose in percentage of weight estimatcd by three methods in severaJ.
. honies

Cukry redukujące oznaczane metodą Sacharoza oznaczana metodą
-, Reducing sugars .estimated by metbod Sucrose estirnated by metbod'. - ,

, \Orlmiana miodu Schoorla Schoorla
Lane- Regenbo- Luffa Lane- Regenbo- Luffiihoney trom bynolla gena Schoorla Eynona gena Schoorla
Lane- Schoorl Luffę- Lane- Schoorl- Luffe-

Eynon's Regenbo- Schoorl's Eynon's Rcgenbo- Schoorl's
gen's "gen's

rzepakowy 81,30 .81,44 83,64 0,57 0,38 0,47
rape
wrzosowy 72,89 73,03 76,66 0,97 0,74 1,33

heather
gryczany 76,39 76,65 78,62 1,24 1,06 1,54
buckwhrat '"

spadziowy 73,64 75,05 76,32 3,52 2,27 3,31
honeydew
wielokwiatowy 77,58 77,48 78,90 1,58 2,96 1,65
different flowers
rzepakowy mieszany . 77,88 79,92 81,48 0,82 . 0,64 0,20
rape mixed

;

kasztanowy 71,53 71,78 72,36 '0,25 0,37 0,57
sweet chestnuf,

I
nostrzykowy

I
77,94 80,12 80,48 2,63 1,52 1,06

melilot
,

były zawsze wyższe od wyników uzyskanych w dwóch poprzednich me-
tedach .. Wiąże się .to przypuszczalnie z różnympH mieszaniny utlenia-'
jącej cukry;:" ,

.pH odczynnika Luffa=-Schoorla wynosiło 9,1
pH." Schoorla-Regenbogena iLan~Eynona wynosilo

11,8.

Porównując wyniki. oznaczeń cukrów prostych metodą Lane-Eynona'
i Luffa-Schoorla stwierdzono, że otrzymane drugą metodą są wyższe co
najmniej o 2,5% dla miodów: wrzosowego, gryczanego, spadziowego-rze-
pakowego mieszanego i nostrzykowego. Największe wahania. wykazywał

. miód wrzosowy, dla. którego różnica ta wynosiła 3,73, dla miodu rzepa-:,
kowego mieszanego 3,60%. Zawartość cukrów, redukujących w badanych'
miodach wykazywała dużą rozbieżność. Największą ich ilość oznaczoną

12"1i



metodą Lane-Eynona wykazał miód _rzepakowy - 81,3%,anaj:niższą
miód kasztanowy - 71,53%.
, Przy pomocy analizy statystycznej udowodniono, że pomiędzy wyni-
kami analiz chemicznych tego samego miodu przy zastosowaniu trzech
.metod zachodzą istotne różnice. Nie jest więc obojętne, jaką metodą bę-
dzie oznaczana zawartość cukrów w miodzie. Jliko przykład podaje się
miód gryczany, w którym metodą Luffa-Schoorla uzyskano .78,62% cu-
krów redukujących, Schoorla-Regenbogena - 76,65%- a Lane-Eynona
18,39%, natomiast różnica graniczna nie .powinna przekraczać 0,2%.

Zestawienie kosztów jednego oznaczenia oraz pracochłonności oznaczeń
cukrów trzema metodami przemawia na korzyść metody Lane-Eynona.

Wyniki te przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Zestawienie pracochłonności oraz koszt 1 oznaczenia
Comparision of time eonsumptlon and an expense of one estimation

I Kos:tt 1 0ZDac2lmia,

I Czas na jedno oznaczenie
Metoda Liczba oznaczeń w minutach średuia z ce~y odczyn-

Method 1 Numberof estimations Everage time
ników na 100 omacze4

consi.unption in tninutes. Everage expeDle of .;Qe

I
estinWioa .

,
Lane - Eyiioiia 18 ok. 8 0,51 zł
Lanc - Eynon's

Schoorla-Regcn50gena
Schoorl-Regenbogen' s 12 15 1,rn zł .

Luffa-Schoorla
Luff-Schoorl' s 12 20 1.83 zł

. Z danych z tabeli 3 wynika, że najszybsza i najtańsza jest metoda
Lane-Eynona. Pozostałe dwie. metody są prawie cztery razy droższe
i potrzebują dwu do dwóch i pół raza więcej czasu na jedno ozneczenle,

Różnice w zawartości cukrów prostych w miodach nieklarowanych
i klarowanych odczynnikiem Carreza I i II były wysoce istotne, costwier-
dzono na podstawie analizy statystycznej.

Oznaczenia te przeprowadzono metodą. Lane-Eynona .(tabela 4).
Z danych tej tabeli wynika, że procentowa zawartość cukrów- reduku- .

jących była niższa w .miódach klarowanych niż w nieklarowanych.Naj..,
większą różnicę stwierdzono w miodzie wrzosowym, ktÓry bez. klarowa-
nia wykazywał procentową zawartość cukrów redukujących o 1,62°k wyż-
szą niż po sklarowaniu.
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Tabela .•

Za~ cUkr.ów oataC2anych metodą Lane-Bynona w miodach nieklarowanych oraz klarowanych
odczynnikiem Carreza

AmOllAt ofsugars estimated in honey notclarified and clarified with Carrez reageats '

Odmi. miodu
honey from

nieklarowany
notclarified

Idarowany
clarified

Wyniki' analiz
results of analysis

76,39 77,70

+0,37

przed inwersją "róźriica w % po inwersji

w % difference in w %
, before inversion after inversion

'in percentagę percentagę in percentagę
---------~~--------_.--~--~--~~--------~-------T---------

gryczany
buckwheat

, "nieklarowany
t notclarified

klarowany

clarified

nieklarowany
notclarified

wielokwiatowy
d,ifTerC!lt flowers

, różnica w %
differenoc in

percentage

+0,59 78,0776,98

74,51 +1,62 75,24

77,94 +0,36

77,58

Można stąd wyciągnąć wniosek, że alkaliczny roztwór siarczanu miedzi
reagował' nie tylko z samymi cukrami redukującymi, ale także i z inny-
mi związkami, które odczynnik Carreza usuwa! z roztworu. Najwięcej
tych związków znajdowało się w miodzie wrzosowym. Przed oznacza-
niem zawartości cukrów w miodach bezwzględnie należy wykonać kla-
rowanie ..:...najlepiej odczynnikiem Carreza. Ogólnie uważa się, że' odczyn-
nik Carreza jest jednym z lepszych odczynników odbiałczających ....:.naj-
mniej absorbującym cukry na swe] powierzchni, co stwierdzili Szumska
(1956) oraz Rychlik i Fedorowska (1960) .

Udowodnili oni, że niektóre puszyste osady odbiałczające, wytwarza-
jące się po dodaniu odczynnika odbiałczającego np. zasadowego' octanu
ołowiu i fosforanu dwuzasadowego, adsorbują na swojej powierzchni
znaczne ilości cukrowców.

W celu, sprawdzenia dokładności i rzetelności metod przeprowadzono
jeszcże ,oznaczanie cukrów metodą polarymetryczną, którą przyjęto za
standardową. 'Wyniki oznaczeń cukrów metodą Luffa-Schoorla w stosun- '
ku do-metody standardowej były o 0,44% wyższe a wyniki otrzymane
metodą Schoorla-Regenbogena o 0,30% niższe.

• - PlzczelJilcz. ,ZNZyty naukowe nr 3

"
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Najniższe wyniki otrzymano przy metodzie Lane--Eynona, 0,92% niż-
sze w stosunku do standardu.
I .C. Wyniki oznaczeń aktywności (l - amylazy w badanych miodach

przedstawiono w tabeli 5.

Tabela S

Wyniki oznaczania aktywności a-amylazy metodą Schade-Marsh-Bckert'a i Gothego
Resułts, of a-amylase activity estimation by Schade=s, Marsh-s and Eckert=s and Gothess method

Odmiana miodu
honey from

Metoda Schade-Marsh-Eckerta
Schade's Marsh's •

and Eckert's method

Metoda Gothe
Gothe's method

rzepakowy
rape
wrzosowy
heather
gryczany
buckwheat
spadziowy
honeydew
wielokwiatowy
different flowers
rzepakowy mieszany
rape mixed
kasztanowy
sweet chestnut
nostrzykowy
mełilot

13,0

78,9

44,1

31,9

46,8

33,3

15,4

6,5

38,5

23,8

21,4

13,9

29,4

15,9

5,8

9,6

Badane miody wykazywały duże wahania w aktywności a - amylazy.
Aktywność ta oznaczona w miodzie rzepakowym metodą Gothe'go wy-

nosiła 6,5 i była prawie 6 razy niższa niż w miodzie wrzosowym (aktyw-
ność .którego wynosiła 38,5). Wysoką aktywność wykazywał miód gry-
czany - 23,8 i wielokwiatowy - 29,4. Do miodów o niskiej aktywności
enzymatycznej zaliczyć należy miód nostrzykowy (9,6) oraz kasztanowy
(5,8). Spadziowy (13,9) i rzepakowy mieszany (15,9) zaliczyć można do
miodów o średniej aktywności enzymatycznej.

Stwierdzono, że na przeprowadzenie oznaczeń metodą Gothe'go potrze-
ba nieco więcej czasu niż metodą Schade, Marsh i Eckerta (61 i 52 mi-
mrt na jedno oznaczenie). Są to metody 'kolorymetryczne, przy Ć1Qm
w metodzie pierwszej nie jest potrzebny do oznaczeń fotokolorymetr. Me-
·toda Gothe'go ma tę wadę, że daje wyniki mało dokładne. Czasem trud-
110 jest wzrokowo odróżnić przejściowe zębarwienie fioletowe od purpu-
rowego.
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Metoda· SChade; Marsh i ECkerta, któta wyMaga: użycia' fotokolorymetru,
jest metMą' nadającą się szczególnle 'doprac naukowych. Ze.względu na
inne cele stawiane laboratoriom kontroIn.ym,. należy zalecić im wystar-
czająco dokładną metodę Gothe'go.

WNIOSKI
•

. _Z przedstawionych wyników badań Wyciągnąć można następujące
wnioski:

l. Do określania zawartości suchej masy (pośrednio wody) 'w miodach
okazała się wystarczająco dokładna i dogodna metoda refraktornetrycz-
.~ego oznaczania w 40°,' .. ,

. '.'. 2. Do oznaczeń zawartości cukrowców w miodach wydaje się najlepszą,
ze względu na jej taniość i. szybkość metoda Lane--Eyńona,
. 3. Odbiałezanie (klarowanie) roztworu miodu do oznaczeń należy uznać
za obowiązujące i przeprowadzić tylko Odczynnikiem. Carreza, polecanym
'c:io tego celu przez Rychlika i Fedorowską, .
:. 4. Do ~oznaczeń aktywności a - amylazy w miodach wystarczająco 4<ł-
ikladr.ą a zarazem prostą okazała się metoda Gothe'go.
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CPABHEHHE METOAOB' OIlPEJJ;EJIE.KJłH'B' MME csxore B&Jl@CTBA
CO.n;EP)KAHHSI CAXAPOB H AKTHBHOCTH «-AMWIA3óI

BHTOJIb~ 3aJIeBCKH

Pe3WMe

B BOCbMK 06pa3qax' Me~oB OIlpe~eJIeHO cO,!l;eplKaHHe cyxoro BeIQecTBa TPCKR
'lIeTOAaMH: nHKHOMeTpHqeCKHM, KOToPbIH npHHRTO sa CTaH,ll;apTHbIH H PecPpaKTO-
lIeTpHqecKHM npx +200n; H npx +400n;. Pe3ynbTaT peq,paKTOMeTpn'iCCKOro RC-
cne,ll;OBaHKR npK +400n; 6.m OqeHb 6JIK30K K nOJIy"leHHOMy l1JUtHOMeTPK'iecKHM
MeTO,ll;OM- acero JIHWb Ha 0,22°/11 HKlKe, rorna KaK npK TeMrtepaType +200U HJf-
lKe noqTK Ha 2,5010. O,ll;HO nKKHOMeTpKqeCKOe' onpeaeneaae ~JIKJIOCb 60Jree ąaca,
peq,paKToMeTpKqeCKOe - 2-3 MKHyTbI. .n;JIR orrpeneneaxa cyxoro BeIQecTBa Hałl-
60JIee nparonea peq,paKToMeTpKqeCKKH MeTO,ll; npK TeMnepaType + 400n;.

Onpeneneaxe Me,ll;OCaXapK,ll;OBK caxapoasr npoBO,ll;KJIOCb' qeTbIpKR Me10,ll;aM'Ił;
nOJIJłPOMeTpKqeCKKM, KOTOpbIK npKHRT03a CTaH,ll;apTHbIH, JIRH:H3M1oHa (JI.-:3.),
mOpJIR-PereH60reHa (m.-p.), JIwq,a-WopJIR (JI.-m.).

Pe3Y,HbTaTbI nonyxenasre MeTO,ll,OMJI.-3. 6bmK Ha 0,92°/11 a m.-p. Ha, 0,30%
HKlKe, a MeTO~oM n.-m. Ha 0,44% asicnre ,CTaH,ll;apTHblx. C'l.'aTKCTK'ieCK8R 06pa-
60TKa pe3yJIbTaTOB .<\OKa3aJIa cYIQeCTBeHHocTb 3TKX paaaan, O,ll;HO onpeaeneaae
no MeTO,ll;y JI.-3. ,ll;JIKJIOCb 8 MKHyT a ero CTOKMOCTb paBHRJIaCb 0,51 3.nOTOMY,
no, MeTO,ll;y m.-p. -15 MKHyT K 1,97 3,H., a no MeTO,ll;yJI.-m. -,' 20 MKHYT K 1,83 3./1.

;IIpKHMMaR BO BHKMamre TPY,ll;OeMKOCTbR CTOKMOCTbaHa,HK3, npe,ll;JIaraeTCR ,!l;JlR
'MaCCOBOH OqeHKK MC,ll;OBnpKHRTh MeTO,ll; JIaHe-3tłHoHa co cne,ll;ytOIQKMK MO,ll;Rq,K-

KaqKRMK ;l\onOJIHeHKHMK:
l) npKMeHRTb 0,25% OCHOBHOHpacraop Me~a BMeCTO 0,50°/11

, 2) npKMeHHTb OJIOKKpOBaHKe ,ll;eHCTBKR KHBepTa3bI nocpe,ąCTBOM BCKHUaąeHK3
OCHOBHoro pacrsopa,

3) npKMeH$łTb OCBeT,HeHKeKCCJIe~yeMoro pacraopa lKK,ll;KOCT$łM:KKap~a l K II
4) npoBepRTb TKTp q,eJIKHrOBOH lKK~KOCTK I
5) nO,Hb30BaTbCR HOBoK 06pa60TaHHoH HaMK Ta6JIKqeH pe3yJlbTaTOB aHaJlK3.
YCTaHQBneHO, TiTO OCBeTJIeSKe (ocalK,ll;eHKe 6e,HKOB) OKa3bIBaeT cyIlleCTBeHUoe

B,HKRHHe Ha pe3YJIbTaT' aSaJIH3a. TaK aanp. pe3ynbTaT onpe;l\eJIeHKR MOHocaxa-
PK,llQB B. aepecxoaosr Me~e nepezt KHBepCKeil no JI.-3. 6e3 OCBeTJIeHKR 6bIJI Ha
1,62°/0 60JIbWe 'leM nOCJIe OCBeTJIeaKR.

Onpe;l\eJIeHHe B Me,ll,aX aKTKBSOCTR" a-aMKJIa3bI npoeonaaocs MeTO;l\aMK reATa
H ma.ZJ;e-Mapw-3KepTa .

.n;JIR MaCCOBbIX aaaaas npennaraerca npKMeHRTb ;l\OCTaTOąHO roąHbIH' MeTO~
reHTa, KOTC?PbIPIHe TPCoyeT SaJIH"lHR C,HOlKHOHK ,ll;oporOH annapaTypbI.

COMPARISON OF METHODS FOR DETERMINING DRY SUBSTANCE,
CARBOHYDRATES AND, a - AMYLASE ACTIVITY IN HONEY

Witold Zalewski

s, u m' m a r y

Eigbt sampies of hone,., as referred to dry substance, owere anaIysed by three
methods: pycnometrlc (as lltandart), refractometric at 20· C and at 40· C. Results
obtained by refractornetric inet~ at 40· C were very near to tboae obtainedb,.
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py"nometric method: they were lower 0,22%; results obtained ,by refractometric
method at '20· C were lower about 2.5 %. The single analysis of dry substance by
refractometric meth~asted 2-3 minutes, but by pycnometric method it lasted
above one hour. The best method for determlning dry substance of honey was the
refractometric method at 40·C.

~ucing sugars andsucrose were analysed by mur methods: a) Lane--Eynon,
b) Schoorl-Regenbogen, c) Luff-Schoorl, d) polarization metbod. As compared to
polarymetrlc method, accepted as standard, the results obtained by Lane--Eynon
method were lowerabout 0,92%, obtained by Schoorl=-Regenbcgenwere lower
about 0,30% but obtained by Luff-Schoorl method were higher about 0,44%. The
sigrrificant difference between these results were tested with statistics.

The ~ngle analysis by Lane--Eynon method lasted about 8 minutes and costed
0,51 zł, by Luff-Schoorl - it lasted 20 minuts and eosted 1,83 zł, by Schóorl-
Regenbogen method - it lasted 15 minuts and costed 1,97 zł.

With regard to the amount of needed time for work and to Ithe relatively low
eosts at the serial determination the Lane--Eynon method is to be preferred but
with the following 'modifications of:
l. Using 0,25% instead of 0,50% sohstion of honey;
2. Blocking the invertase activity by heating the base solutton of. honey to the

point of boiling;
3. Clarifying the tested solutlon of honey with Carrez reagenta I and II;
4. Uslng the FehHng I reagent at 0,2774 M.;
5. Reading the obtained results from the vtable,

The clarifying of the tested solutlon of honey was proved to be very important
for the exact results of determining, e.g.: in not clarified heather honey the re-
ducing sugars, determined by Lane--Eynon method before inversion, were higher .
1,62% than those in the clarified heather honey.

The a - amylase activity in honey was determined by rnethods of Gothe and
Schade, Marsh, Eckert. For the serial determination the Gothe's method was
found to be sufficient and also doing without any expensive laboratory apparatus.


