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РЕЗЮМЕ — Проведено е проучване за ефекта от подхранването на пчелни семейства с инвертиран с 

търговска инвертаза захарен сироп върху водното съдържание и нивото на HMF (2-hydroxymethyl-2-

fufuraldehide), на получения пчелен мед. Установено е, че подхранването на пчелите с инвертиран с 

търговска инвертаза захарен сироп не влияе негативно върху водното съдържание, но в резултат на 

него се получава значително повишение на HMF в получения пчелен мед.   
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ABSTRACT — A study on the effect of intensive feeding bees with sugar syrup made with confectionery 

invertase on the water content and HMF (2-hydroxymethyl-2-fufuraldehide), of the obtained bee honey has 

been carried out. It has been found that feeding bees with sugar syrup made with confectionery invertase has 

no negative influence on the water content, but it results in considerable increase of the HMF in bee honey. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Пчелната инвертаза е маркер за високо качество, скоро получаване и незагряване на меда. 

Събраният от пчелите нектар се смесва със секрета на слюнчени им жлези. Превръщането му 

в мед се дължи на пренасянето на нектара от пчела на пчела и увеличаването на количеството 

на инвертазата в него. Ензимът инвертаза разгражда по-висшите захари (захароза, малтоза, 

мелецитоза, рафиноза, мелибиоза и трехалоза) до преобладаващите в пчелния мед глюкоза и 

фруктоза. Установено е, че оптималната температура за действие на инвертазата, отделяна от 

пчелите е в интервала от 25 до 35С, като при температура от 45С се наблюдава частично 
инактивиране на този ензим. Тази е и една от причините да не се препоръчва високостепенно 

загряване на пчелния мед  (Динков, 2005).  

Пчелната инвертаза се състои от няколко изоензима (от 7 до 18), представляващи -

глюкозидази и имащи молекулно тегло около 51.000 (White and Kushnir, 1967). Инвертазата на 

пчелите се отделя от хипофарингеалните им жлези и се отличава от същия ензим, установен в 

нектара, цветния прашец, дрождите и плесените. Докато инвертазата на нектара има както 

трансглюкозидазно, така и трансфруктозидазно действие, инвертазата на пчелите проявява 
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само трансглюкозидазно действие. Счита се, че инвертазата на нектара и полена е -

фруктофуранозидаза с трансфруктозидазно действие, а на пчелния мед - -глюкозидаза с 

трансглюкозидазно действие. Еднаквите pH и температурни оптимуми на инвертазата на 

пчелите и на меда водят до извода, че инвертазата в меда има пчелен произход (Иванов, 1978). 

Пчелната инвертазата е един от най-чувствителните по отношение на температурата 

ензими в меда. Проучване при медове с различен ботанически произход при загряване за 24 h 

установява  най-ниски загуби на инвертазната активност при 35C в сравнение с 45, 55, 65 и 

75C (Karabournioti and Zervalaki, 2001). 

При загряване на меда при 70С за 3.5 часа на водна баня се получавна силно (от 11.07 IN 
на 0.67 IN, т.е. 16.52 пъти) намаление в инвертазната активност на полифлорния мед (Динков, 

2005). По-нови проучвания сочат още по-голяма термолабилност на пчелната инвертаза.  

Изследвано е и въздействието на ниски температури на преработка (37С и 42С), при 

четири вида български пчелен мед, като в 80% от случаите са били установени статистически 

значима редукции (p < 0,01), на инвертазната активност при 42 ºС, в сравнение с 37ºС (Dinkov, 

2010), 

За разлика от пчелната, използваната в сладкарството инвертаза (3-fructofuranosidase; 1, 2-

β-D-fructofuranosidase fructohydrolase; EC 3.2.1.26), която се получава предимно от дрожди е 

двукомпонента, състои се от интра- и екстрацелуларни ензими, показва изразена 

термостабилност и се инактивира при 65С (Reed and Nagodawithana, 2012).  
Като предимство на сладкарската инвертаза за хидролиза на захарозата пред използваната 

в миналото киселинна хидролиза се посочва, че чрез сладкарска инвертаза се получават 

светли инвертирани разтвори, докато киселинната хидролиза на захарозата води до 

производството на тъмни разтвори (Arica et al.,2000; Bayramoglu et al.,2003). 

Съгласно Европейската директива за изискванията към пчелния мед (Council Directive 

2001/110/EC, 2001), при повечето видове мед се изискват стойности за HMF до 40 mg/kg, за 

меда, получен от цитрусови плодове - не повече от 15 mg/kg, а за меда, получен от региони с 

по-топъл климат – до 80 mg/kg. 

Съдържанието на HMF се използва в качествения контрол на меда при контрола на 

условията на получаване, преработка и съхранение, както и като маркер за установяване на 

фалшифициран с инвертна захар, получена чрез киселинна хидролиза, добавена търговска 

глюкоза или на загряван продължително при висока температура пчелен мед (Динков, 2005). 

В резултат на използването на сладкарска инвертаза се постига хидролиза на захарозата до 

предимно фруктоза и глюкоза или се получава т.нар. инвертна захар. По същество този 

процес се осъществява и при получавенето на пчелен мед от пчелите. Поради сходството на 

тези процеси през последните години в пчеларството се разпространява неподплатеното с 

научни проучвания мнение, че при предоставяне на пчелите на инвертиран със сладкарска 

инвертаза захарен сироп те по-лесно ще го усвояват и преработват в качествен пчелен мед. Не 

са изключени и опити за допълнително добавяне с цел фалшификация на инвертирани с 

помощта на сладкарска инвертаза захарни сиропи към пчелен мед, с оглед увеличаване на 

количествата на меда.  

До момента в литературата не се установяват експериментални проучвания за това, 

доколко инвертираният със сладкарска инвертаза захарен сироп влияе на качествените 

показатели на получавания пчелен мед. Липсват сведения и за възможността чрез изследвания 

по определени физико-химични показатели, косвено да се установи подхранването на пчелите 

с допълнително получени от човека инвертирани със сладкарска инвертаза захарни сиропи. 

Цел на настоящото проучване е, да се проучи водното съдържание и нивото HMF (2-

hydroxymethyl-2-fufuraldehide) в пчелен мед, получен от пчелни семейства, подхранвани с 

изкуствено инвертиран със сладкарска инвертаза захарен сироп.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3568478/#CR5_62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3568478/#CR7_62
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2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Експериментът на подхранване на пчелните семейства бе проведен през м. юни 2019 г. в 

частен пчелин, разположен в общ. Стара Загора. Използваните пчелни семейства бяха 

заселени в Дадан–Блатови 10-рамкови кошери, предварително изравнени по сила (2.5 кg 

пчели на пчелно семейство).  

Съгласно указанията за употреба 5 g от ензима сладкарска инвертаза се добавят към 50 кг 

60% захарен сироп с рН 4.5 и хидролизата настъпва 12 часа при температура от 55°С. При 

повишение на температурата до 70С за 4 часа се постига 90% активност на ензима, каквито 
условия бяха създадени при подготовката на използвания в проучванията инвертиран захарен 

сироп (Инвертаза (invertase). 2020).   

Инвертираният със сладкарска инвертаза захарен сироп беше разреждан до 

рефрактометрично отчитано водно съдържание от 25.65 %, еднакво с това на обичайно 

използвания за подхранване на пчелите захарен сироп (1:1), подготвян от 0.625 кg захар и 

0.625 Lt вода (Динков, 2005). 

  

Фиг. 1. Инвертиран със сладкарска инвертаза захарен сироп. 

 

 
 

Сформирани бяха 2 групи, включващи по 2 кошера – една контролна и една опитна групи. 

Пчелните семейства от контролната група бяха поставени при естествени условия без 

подхранване, а при опитната бяха подхранвани с инвертиран със сладкарска инвертаза 

захарен сироп. Не бе счетено за необходимо извършването на паралелно подхранване със 

захарен сироп (1:1), поради обширните литературни данни за влиянието на това подхранване 

върху качеството на получения пчелен мед (Динков, 2005). 

Подхранването на пчелните семейства се извършваше за 10 дни от прем месец юни 2019 

г., в количество дневно по 500 ml на пчелно семейство. Времето на вземане на проби, след 

експеримента бе определяно след визуален контрол за запечатване на поне 2/3 от питите за 

оптимално получаване на зрял мед. След приключване на опита от всяко пчелно семейство 

бяха вземани по 5 бр. магазинни пити (по 10 пити от група), които бяха разпечатвани, 

центрофугирани и филтрирани, с оглед получаване на средни проби пчелен мед.  

Получените проби бяха изследвани от горния слой и от дълбочина на опаковките с мед по 

показателите водно съдържание (рефрактометричен метод), и за съдържание на HMF - по 

метода на Winkler (БДС 3050, 1980; Наредба № 48, 2003). 
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Резултатите бяха сравнени вариационно статистически, посредством t-test. Представени са 

средните стойности и достоверността на разликите при ниво на значимост р < 0.05.  

3. РЕЗУЛТАТИ 

Водното съдържание на меда от неподхранваните пчелни семейства (16.5 %) е близко до 

това на опитната група (16.7 %). Въпреки достоверно по-високото водно съдържание, 

установено от повърхностната на получения мед от подхранваните пчелни семейства (17.2 %), 

стойностите на показателя са типични за пчелния мед и отговарят на нормативните 

изисквания (Наредба на МЗ, постановлиние №196 на МС, 2002; Council Directive 2001/110/EC, 

2001), (табл. 1). 

 

Табл. 1. Водно съдържание и количество на HMF в пчелен мед, получен от 

неподхранвани и интензивно подхранвани с инвертиран  

с търговска инвертаза захарен сироп 

 

Качествени 

показатели 

А В1 В2 C 

Водно 

съдържание (%) 

16.5 16.7 17.2* 23.65* 

HMF (mg/kg) 11.2 40.3* 53.7* 88.3* 

А – Контролна група (мед от неподхранвани пчелни семейства) 

В1 – Мед от подхранвани пчелни семейства 

B2 – Горен слой на опаковките мед от подхранвани пчелни семейства 

C - Инвертиран със сладкарска инвертаза захарен сироп 

*Статистически значими разлики спрямо меда от контролната група (ниво на значимост 

р< 0.05) 

 

Известно е, че при загряване на въглехидратите в присъствие на киселини настъпва 

частично разгражсдане предимно на фруктозата с образуване на 2-hydroxymethyl-5-

furfuraldehyde (HMF), който впоследствие се разпада до левулинова и мравчена киселина 

(Иванов, 1978; Deifel, 1989; Jeuring and Kuppers, 1980; Pichler et al., 1984.; Von der Ohe and 

Dustmann, 1994). 

Под влияние на киселините и някои други фактори (температура, време на топлинното 

въздействие, количество на различните въглехидрати, минерални вещества и водно 

съдържание), се наблюдава повишаване на количеството на HMF в меда. След 1-2 години 

количеството на това съединение може да достигне 30-40 mg/kg и повече в зависимост от 

температурата на съхранение. Повишаването на HMF зависи освен от температурата и от 

продължителността на нагряването. За натрупване на 30 mg/kg HMF в меда са необходими 

150 – 200 дни при 30С, 20 – 50 дни при 40С, 4,5 – 9 дни при 50С, 1 – 2,5 дни при 60С и 5 – 

14 часа при 70С. Изследванията в нашата страна сочат, че количеството на HMF в 
натуралния незагряван мед е почти винаги под 10 mg/kg (Иванов, 1978). 

При проведените проучвания бяха установени съществени промени в нивото на HMF в 

меда от пчелните семейства, подхранвани с инвертиран със сладкарска инвертаза захарен 

сироп. Можем да посочим наднормативно високите стойности при меда от опитната група 

(40.3 mg/kg) (Наредба на МЗ, постановлиние №196 на МС, 2002), които съществено 

надвишават стойностите за контролната група (11.2 mg/kg). Още по-високи са нивата на HMF, 

констатирани от горния слой на опаковките (53.7 mg/kg). Най-високи количества от това 
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съединение бяха установени при използвания в експеримента инвертиран със сладкарска 

инвертаза захарен сироп (88.3 mg/kg), (табл. 1). 

През 2001 г. у нас бяха проведени експерименти на подбудително и интензивно 

подхранване на пчелни семейства със захарен сироп (1:1). Интензивното подхранване 

провокира достоверно намаляване на съдържанието на HMF в меда (7.48 mg/kg) в сравнение с 

контролната група (12.86 mg/kg). Медът от пчелните семейства след интензивно подхранване 

със захарен сироп (1:1),  показа по-ниско съдържание на HMF  (7.48 mg/kg), в сравнение с 

подбудителното подхранване (11.52 mg/kg). Във всички случаи подхранването на пчелните 

семейства със захарен сироп (1:1) не довеждаше до недопустимо високи стойности на HMF в 

получения пчелен мед (Динков, 2005). 

За разлика от посочените данни за използването на захарен сироп (1:1) за подхранване на 

пчелни семейства, при интензивно подхранване с инвертиран с търговска инвертаза захарен 

сироп, обект на настоящите проучвания, се наблюдават съществени промени в нивото на 

HMF. Така,  в меда от получавалите изкуствено инвретриран захарен сироп пчелни семейства 

стойностите на HMF надхвърлят нормата от 40 mg/kg за преработен пчелен мед (табл. 1), 

(Наредба на МЗ, постановлиние №196 на МС, 2002). За да се установи причината за тези 

високи стойности, следва да се направи сравнение с нивата на HMF в използвания в 

експеримента инвертиран с търговска инвертаза захарен сироп. Видно е, че количеството на 

HMF в този продукт е около 2 пъти над това, установено в меда (табл. 1). 

White и Siciliano (White and Siciliano, 1980), установяват, че изкуствено инвертната с 

киселини захар в зависимост от условията на хидролизата съдържа изключително високи 

стойности на HMF - от 1700 до 6500 mg/kg. Ако с нея са подхранвани пчелите HMF 

преминава в меда. Ако обаче пчелите са подхранвани с обикновена, неинвертирана захароза, 

количеството на HMF в меда е ниско. Установено е също, че при изкуствено киселинно 

инвертиране на захарни сиропи, получаваните високи стойности на HMF са били токсични за 

пчелите (White and Siciliano, 1980). 

В настоящите проучвания нивото на HMF в изкуствено инвертирания със сладкарска 

инвертаза захарен сироп е най-високо (88.3 mg/kg), а стойностите в получения, след 

подхранването пчелен мед, както повърхностно (53.7 mg/kg) , така и в дълбочина на продукта 

(40.3 mg/kg), надхвърлят максимално допустимите от законодателството (Наредба на МЗ, 

постановлиние №196 на МС, 2002), (табл. 1). Следва да се отбележи, че тези увеличения са 

чувствително по-ниски от тези при меда от подхранвани с извертиран чрез киселинна 

хидролиза захарен сироп (1700 – 6500 mg/kg), (White and Siciliano, 1980). 

В експерименти, проведени през 2002 г. при подбудително и интензивно подхранване на 

пчелни семейства е бил използван и разтвор на продукт, допустим за хранителни цели - 

Isosweet (IST). Той представлява пречистен и концентриран воден разтвор на захариди (55% 

фруктоза, 40% глюкоза), получен чрез ензимна хидролиза на царевично нишесте. Анализът му 

е показал водно съдържание 23.6%, стойности близки до тези на захарния сироп (1:1) и 

инвертирания със сладкарска инвертаза захарен сироп от настоящите проучвания (25.65 %). 

Съдържанието на HMF в IST  е било 10.1 mg/kg. Подхранването на пчелите от опитните групи 
със захарен сироп и IST e било проведено на два етапа. Първите 10 дни всяко семейство е 

получавало по 200 ml дневна доза (подбудително подхранване), а следващите 10 дни 

(интензивно подхранване), дневната доза е била увеличена на 500 ml (Динков и сътр., 2002; 

Dinkov et al., 2003). Интензивното подхранване с IST е водело до достоверно намаляване на 

количеството на HMF в меда (8.06 mg/kg) спрямо това на меда от контролната група (12.86 

mg/kg), (Динков и сътр., 2002). 

За разлика от проучванията, установяващи понижение на нивото на HMF при подхранване 

на пчелни семейства с IST (Динков и сътр., 2002),  настоящите резултати при използване на 

инвертиран със сладкарска инвертаза захарен сироп относно нивото на HMF в получения мед 
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са достоверно по-високи (40.3 mg/kg),  в сравнение с тези при контролната група (11.2 mg/kg), 

(табл. 1). 

Съгласно данните на производителя (Инвертаза (invertase), 2020) използваната в 

експеримента търговска инвертаза (β-d-fructofuranosidases), произведена от дрожди 

(Saccharomyces cerevisiae), е показала стандатрна активност 200.000 SU/g (Sumner Units). 1 

Sumner Unit е количеството ензим, което произвежда 1 mg инвертна захар от 6 ml 5.4% 

захарозен разтвор при 20°С и рН 4.5 за 5 min (Инвертаза (invertase), 2020). За разлика от това в 

меда е регламентирано отчитането на пчелната инвертазна активност, съответстваща на 

инвертазно число (IN), установено чрез фотометрично измерване при дължина на вълната 400 

nm на количеството p-nitrophenol, получено под въздействие на този ензим върху субстрата p-

nitrophenyl -D glucopyranoside, при 40С и рН 6, като за спиране на реакцията и провеждане 
на измерването се добавя разтвор с рН 9,5 (Bogdanov et al., 1997).  

Изискваното по-високо pH (рН=6), при хидролизата на въглехидратите чрез въздействието 

на пчелната инвертаза (Bogdanov et al., 1997) и съответно – по-ниското рН (рН=4.5), съчетано 

с препоръчвани по-високи температури (70C) при хидролиза със сладкарска инвертаза 

(Инвертаза (invertase), 2020), според нас, са основната причина за високите стойности на HMF 

в инвертирания със сладкарска инвертаза захарен сироп. Впоследствие при преработката на 

продукта от пчелите това съединение попада и в получавания пчелен мед (табл. 1). Това 

твърдениое се потвърждава и чрез резултатите от проучванията на други автори, доказващи 

също преминаването на HMF в меда при подхранване на пчелите със захарен сироп, 

съдържащ високи стойности от това съединение (White and Siciliano, 1980). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интензивното подхранване на пчелни семейства със захарен сироп, получен чрез хидролиза 

със сладкарска инвертаза не води до наднормено повишение на водното съдържание на меда, 

но се получава пчелен мед с наднормени стойности на HMF (40.3 mg/kg и 53.7 mg/kg) 

(Наредба на МЗ, постановлиние №196 на МС, 2002).  

Не се препоръчва използването на инвертиран чрез сладкарска инвертаза захарeн сироп за 

подхранване на пчелните семейства, поради повишаването на нивата на HMF, влошаващо 

качеството на получения пчелен мед, както и във връзка с токсичното въздействие на това 

съединение върху пчелите (White and Siciliano, 1980). 

5. СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Проучванията са извършени в изпълнение на целта и задачите на научен проект  
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7. СЪКРАЩЕНИЯ 

HMF - 2-hydroxymethyl-5-furfuraldehyde 

IST - Isosweet   
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