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SUMMARY

Přidal A. Properties of honey and its testing for quality and authenticity. Veterinářství 2013;63:456-457.

The aim of this article is to point out possibilities how to improve the testing of honey at following 

parameters: fermentation, heating, enzyme activity and the partially related antimicrobial activity of 

honeys and point out the most common ways to present adulteration of honey. There is discussed: a) 

the content of glycerin in honey, b) the unsuitability of the dual approach to the evaluation of the limit 

for HMF in the tropical honey, c) evaluation of honey according to enzyme activity of glucosooxidase 

and possibly invertase and d) standardization of antimicrobial activity of some specific honeys with 

high antimicrobial activity. Adulteration of honey with different exttraneous sugars require further 

research in composition of honey to discover original characters of honey authenticity.

SOUHRN

Přidal A. Vlastnosti medu a jeho zkoušení na jakost a pravost. Veterinářství 2013;63:456-457.

Cílem příspěvku je poukázat na možnosti zlepšení přístupu především při zkoušení medu u několika vybra-

ných parametrů: fermentace, zahřívání, aktivita enzymů a s tím částečně související antimikrobiální aktivita 

medů, a poukázat na současné nejčastější způsoby porušování medu. Diskutuje se: a) možnost využití limitu 

pro obsah glycerinu, b) nevhodnost dvojího přístupu k hodnocení limitu pro HMF, c) nutnost dořešit možnost 

využití hodnocení medu podle aktivity glukosooxidázy a případně invertázy, d) normovat antimikrobiální 

aktivitu některých zvláštních druhových medů s vysokými antimikrobiálními účinky. Porušování cizorodými 

cukry vyžaduje další zkoumání podstaty složení medu a hledání originálních znaků jeho pravosti.
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Vlastnosti medu a jeho 
zkoušení na jakost a pravost

Zkouška na fermentaci

Zkouška na proběhlou či probíhající fermentaci se 

provádí titrací volných kyselin.1 Pro tento parametr je 

nyní stanoven horní limit 50 mekv. kys. v 1 kg medu. 

Podle našich měření tato zkouška není dostatečně 

robustní (Přidal & Svoboda, nepublik. výsledky) 

a podlimitní hodnoty vykazují i medy prokazatelně 

kvasící. Vedlejším produktem alkoholového kvašení 

je mimo jiné i glycerol a v medu se glycerol vyskytu-

je.2 Jeho množství v medu narůstá s rostoucí počet-

ností kvasinek (r  =  0,96).3 Vzorky porušené kvaše-

ním vykazují nadlimitní množství glycerolu,4 tj. 

>300 mg/kg. Tato metoda však dosud nebyla zahr-

nuta do harmonizovaných metod1 ani mezi dosud 

legislativně vymezené limity.5

Zkouška na přehřátí medu 
– obsah HMF

Stanovení obsahu HMF je základním ukazate-

lem pro ověření zachování biologické hodnoty 

medu.6 Horní limit podle směrnice Rady5 je 40 

mg/kg. Parametr lze dodržet i  při jednorázovém 

ztekucení medu při jeho plnění do spotřebitelské-

ho obalu. Pro medy původem z  oblastí s  tropic-

kým klimatem (TK) platí limit zvýšený – 80 mg/kg. 

Toho se zneužívá, když v procesu zpracování medu 

dojde třeba i  omylem k  jeho přehřátí a  tedy pře-

kročení standardního limitu. Standardním se med 

může opět stát, pokud nemůže být vyloučen 

původ z oblasti s TK. V praxi se běžně setkáváme 

s  medy, do nichž byla přidána příměs medu 

z oblastí s TK tak, aby celkový obsah HMF nepře-

kročil hranici zvýšeného limitu (Přidal, nepublik. 

výsledky). Takové medy opět vyhovují normě. 

Maskovat v medu HMF původem z přehřátí medu 

jistě nebylo původním účelem takové legislativní 

úpravy. Zvýšený limit pro medy z  TK se totiž při 

přípravách předpisu zdůvodňoval vyššími sklado-

vacími teplotami. V tržní síti medy s vysokými hod-

notami HMF bývají obvykle zároveň nestandardní 

i v některých dalších parametrech.7
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Aktivita enzymů 
a antimikrobiální účinky medu

Aktivita enzymů odráží zachování biologicky cenných 

a často termolabilních látek v medu. Lze říci, že jejich sta-

novení umožňuje vyjádřit jejich skutečnou biologickou 

hodnotu medu a  možná i  citlivěji než měřením obsahu 

HMF.6 Invertáza se jeví být enzymem citlivějším na přehřátí 

než diastáza8 a zřejmě také tak a ještě citlivěji na přehřátí 

reaguje i  glukosooxidáza.9 Novější poznatky o  glukosoxi-

dáze spíše naznačují podobnost s  vlastnostmi invertázy 

a navíc i  její normování, podobně jako u  invertázy, bude 

obtížné, když počáteční hodnoty se dosti liší.10 

V  souvislosti s  extrémně vysokými hodnotami aktivity 

enzymů a také mimořádnými antimikrobiálními vlastnost-

mi některých medů11 (Leptospermum, Quillaja, Eucryphia), 

které se s touto předností nabízejí na běžném trhu za něko-

likanásobné ceny už i v ČR, by bylo vhodné vedle zavede-

ných limitů pro aktivitu enzymů zavést i  limity pro medy 

extrémně vysokou antimikrobiální aktivitou. Jedině tak lze 

totiž kvantifikovat skutečnou míru deklarovaných antimik-

robiálních účinků na etiketách těchto medů. V souvislosti 

s tím je třeba zdůraznit, že u těchto medů je antimikrobiální 

aktivita založena na principu tzv. neperoxidázového typu 

a s  rostoucí teplotou při zahřívání medu se tato vlastnost 

neničí. Nastavení limitů by proto mohlo být snadnější, než 

je tomu u standardních enzymů medu.

Současné způsoby porušování medu

Neustálý tlak na nízkou cenu potravin vede i u zpracovate-

lů medu ke snahám jej porušovat levnými náhražkami. 

Nemluvě o dlouhodobém nedostatku medu ve světě a letoš-

ním totálním výpadku řady druhů medu i v ČR. Dřívější typy 

umělých cukerných roztoků (řepný, škroby) bylo snadné 

odhalit jako nadlimitní nebo cizorodý cukr.6 Nové typy rozto-

ků (vysokofruktózové) z C4 rostlin vyžadují mnohem sofisti-

kovanější metody zkoušení založené na izotopové analýze.12 

Jestliže však tyto sirupy jsou vytvářeny z rostlin s C3 typem 

fotosyntézy, nepomáhá ani izotopová analýza.13 Do jisté míry 

zbývá zjistit robustnost metod mikroskopických,14 které 

odhalují i části těl C3 rostlin. S přidáním cizorodého roztoku 

cukru do medu je zřeďován obsah prolinu a  enzymů. 

Stanovení limitu pro prolin se řeší15 a není zatím použitelný. 

Porušení medu ředěním C3 cukry se proto odhaluje pomocí 

dolního limitu pro aktivitu diastázy.5 Zpracovatelé jsou však 

nápadití a využívají všech možností z enzymatického průmy-

slu. K dorovnání enzymatické aktivity medu používají cizoro-

dé enzymy, např. beta-fruktofuranosidázu,16 který je navíc 

důležitý pro zpracování glukózových sirupů z obilí. Po té, co 

byl zjištěn kontrolními orgány i tento enzym, stal se velkým 

hitem mezi zpracovateli nejen v Evropě enzym cizorodých 

amyláz beta a gama amylolytických vlastností, jež mají rost-

linný či mikrobiální původ. V současné době jsou medy takto 

porušené odhalovány i  v  ČR.17 Precizace EU standardů pro 

med je proto potřebná i z tohoto důvodu a stanovení charak-

teristiky původních enzymů by případně eliminovala doha-

dy o správnosti odhalování takových postupů.18

Závěr

S  ohledem na současnou praxi při zpracování medu 

a stále dokonalejší lepší poznání vlastností medu je vhodné 

zpřesnit metody zkoušení medu: a) stanovení fermentace 

medu, b) zpřesnit aplikaci limitu pro obsah HMF v medu, c) 

stanovit limity pro deklaraci extrémně vysoké aktivity na 

etiketách některých druhů medů a d) specifikovat v legisla-

tivě přesněji, které typy enzymů jsou v  medu původní. 

S rostoucím nedostatkem medu nejen u nás v sezóně 2012, 

ale i ve světě lze očekávat, že míra porušování medu cizoro-

dými cukry bude narůstat a je proto třeba se více zaměřit na 

kontroly jakosti medu.

Literatura:

1. Bogdanov, S., Martin , P., Lüllman, C. Harmonised methods of the 

European Honey Commission. Apidologie, Extra issue, 1997:1-59.

2. Huidobro, J.  F., Rea, M.  E., Branquinho de Andrade, P.  C., Sancho, M.  T., 

Minuategui, S., Simal-Lozano, J. Enzymatic determination of glycerol in 

honey. J Agricul Food Chem 1993:41:557–559.

3. Ohe, W. von der, Kohnen, R., Wehling, M., Ohe, K. von der Yeast, ethanol, 

glycerol - a  parameter for detecting stopped fermentation of honey. 

Apidologie 2001:32(suppl.1):468-469.

4. Russmann, H. Hefen unf Glycerin in Blütenhonigen – Nachweis einer 

Gärung oder abgestoppten Gärung. Lebensmittelchemie 1998:52:116–117.

5. COUNCIL DIRECTIVE 2001/110/EC of 12th December 2001 relating to 

honey. Official Journal of the European Communities 2001;10:47-52.

6. Crane, E. (ed.) Honey – a comprehensive survey. London, 1976:608.

7. Přidal, A., Vlkovič, D., Vorlová, L. Kvalita a označování medu ze specializo-

vaných obchodů Brna Quality and Labelling of Honey From Specialized 

Shops in Brno (CZ, EN), 234-244. (CD) In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková 

A. (eds.): Sborník XXXVII. Semináře o  jakosti potravin a  potravinových 

surovin "Ingrovy dny". Proceedings of XXXVII. Seminar on food quality and 

food ingredients "Ingr days" Mendelova univerzita v Brně 2011:328.

8. Vorlová, L., Přidal, A. Invertase and diastase activity in honeys of Czech 

provenience. Acta univ agricul silvicul Mendelianae Brunensis (Brno) 

50(5):57–66.

9. White, J. W. Inhibine and glucose oxidase in honey: a review. Amer Bee J 

2002:106:214-216.

10. Diminš, F., Kuka, P., Kuka, M., Čakste, I. The Criteria of Honey Quality and its 

Changes during Storage and Thermal Treatment. LLU Raksti 2006;16:73-78.

11. Bogdanov, S. Honey as Nutrient and Functional Food. http://www.bee-hexa-

gon.net/files/file/fileE/HealthHoney/8HoneyNutrientFunctionalReview.pdf 

2012-01-19.

12. White, J. W. Jr.; Doner, L. W. The 13C/C12 ratio in honey. J Apicult Res 

1978:17(2):94-99.

13. White, J. W., Winters, K. Honey protein as internal standard for stable car-

bon isotope ratio detection of adulteration of honey. J Assoc Off Anal 

Chem 1989:72(6):907-911.

14. Kerkvliet, J. D., Shrestha, M., Tuladhar, K., Manandhar, H. Microscopic 

detection of adulteration of honey with cane sugar and cane sugar pro-

ducts. Apidologie 1995:26:131-139.

15. Pilar Sánchez, M. del, Huidobro, J. F., Mato, I., Muniategui, S., Sancho, M. T. 

Correlation between proline content of honeys and botanical origin. 

Deutsche Lebensmittel-Rundschau 2001:97(5):171-175.

16. Kantíková, M., Badáň, P. Kvalita medov na Slovensku od vstupu do 

Európskej únie. Včelár 2010:84(8):134-135.

17. SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) Kontrola kvality potra-

vin 2011 http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1034966&docTy-

pe=ART&nid=11343> (cit. 2012-08-17).

18. JSG med, a.s., Prohlášení k tiskové konferenci Státní zemědělské a potravi-

nářské správy (SZPI) ze dne 05.01.2012. <http://www.jsgmed.cz/cz/novin-

ky/?prohlaseni-k-tiskove-konferenci-statni-zemedelske-a-potravinarske-

-spravy-szpi-ze-dne-05012012> (cit. 2012-08-17).

Adresa autora:

Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Oddělení včelařství Mendelovy univerzity v Brně

Zemědělská 1

613 00 Brno

e-mail: apridal@mendelu.cz


