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 Дисертационният труд е написан на 134 страници и съдържа 39 таблици и 
20 фигури. Литературният преглед включва 205 източника, от които 30 на 
кирилица и 175 на латиница. 
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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на разширено 
заседание. 
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I. УВОД 
Интересът към пчелното млечице датира отдавна, но неговият състав и 

свойства не са напълно изяснени. Пчелното млечице е многокомпонентен 
продукт, съдържащ протеини, въглехидрати, липиди, минерални вещества, 
органични киселини, витамини и др. вещества. Използва се като хранително, 
диетично, профилактично, лечебно и козметично средство. Въпреки частичните 
изследвания, у нас не е провеждано системно и обобщаващо изследване върху 
състава на пчелното млечице, произвеждано в България. 
 
II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящата работа е: 
Проучване на показатели, характеризиращи състава и физико-химичните 

свойства на натурално и лиофилизирано пчелно млечице в зависимост от 
начина на подхранване на пчелните семейства и района на получаване. 
 

За изпълнение на целта са формулирани следните задачи: 
1. Изследване на състава и физико-химичните свойства на натурално и 

лиофилизирано пчелно млечице чрез анализ на проби от различни райони на 
България и търговски проби млечице: 

 – oхарактеризиране на българско пчелно млечице, оценка на интервали 
на съдържания на основни компоненти с цел идентификация на продукта. 

2. Проучване на състава и физико-химичните свойства на пчелно 
млечице, получавано от пчелни семейства подхранвани със захарен сироп и 
пчелен мед. 

3. Изследване на състава и физико-химичните свойства на проби търтеево 
пило с оглед използването му като потенциален фалшификат на пчелното 
млечице: 

 – установяване на промените в състава на пчелното млечице при 
добавяне на търтеево пило в съотношение 1:1; 

 – избор на дескриптори за доказване на фалшификати на пчелно 
млечице. 

4. Определяне на макро и микроелементи 
 – разработване на аналитични процедури за определяне на макро и 

микро елементи в пчелно млечице; 
 – сравнение на елементния състав на проби пчелно млечице и търтеево 

пило; 
 – изследване на съдържанието на елементи в системата цветен прашец от 

липа – пчелен прашец – прополис – восък. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
3.1. Експериментален материал 

Настоящите експериментални изследвания са проведени през периода 
2011 – 2012 г. В проучването са използвани пчелни семейства с пчели от 
местното отродие на Apis Meliffera L., заселени в стандартни кошери система 
Лангстрот-Рут. Пчелните семейства са отглеждани по конвенционална 
технология. Преди опитите пчелните семейства-отглеждачи са изравнени по 
сила по метода на аналозите. Силата на пчелните семейства е определена 
окомерно по брой междурамия заети с пчели (около 8 междурамия). 
 
3.1.1. Проби пчелно млечице 

На анализ са подложени проби пчелно млечице, произведено в 
експерименталния пчелин на Института по животновъдни науки в гр. 
Костинброд. Всяка проба е сборна и е получена от пчелното млечице, 
съдържащо се в определен брой изкуствени маточници (восъчни чашки). 
Пчелното млечице е получено по класическата технология с осиротяване на 
пчелното семейство. 
 
Пчеларски сезон 2011 г. 

За производството на пчелно млечице са избрани 3 семейства-
отглеждачи. Десет (10) пчелни семейства са използвани като помощни за 
опресняване на семействата-отглеждачи с пчелно пило. През периода май – 
август 2011 г. са събрани общо 16 проби пчелно млечице както следва: май 3 
проби, юни 5 проби, юли 4 проби и август 4 проби. 
 
Пчеларски сезон 2012 г. 

За изясняване съдържанието на някои компоненти от състава и физико-
химичните характеристики на пчелното млечице, през 2012 г. са получени 
проби млечице чрез подхранване на пчелните семейства с пчелен мед 
(биологична технология) и със захарен сироп (конвенционална технология). В 
опита участват общо 16 пчелни семейства, разпределени по следния начин: 6 
пчелни семейства-отглеждачи (3 подхранвани със захарен сироп и 3 
подхранвани с пчелен мед); 10 пчелни семейства са използвани като помощни 
за опресняване на пчелните семейства с пило, които също са подхранвани със 
захарен сироп и пчелен мед. Семействата-отглеждачи са получавали пило от 
помощно семейство със същия вид подхранване. По този начин се осигурява 
еднакъв начин на подхранване за всяка една от двете групи отглеждачи. 

При подхранването със захарен сироп са получени общо 15 проби: май 2 
проби, юни 4 проби, юли 4 проби, август 5 проби, а при подхранването с пчелен 
мед общо 15 проби: май 3 проби, юни 3 проби, юли 4 проби, август 5 проби. 

Захарният сироп и през двата пчеларски сезона е приготвян с вода в 
съотношение захар – вода 1:1 и е наливан в хранилките на пчелните семейства, 
които имат вместимост около 700 ml. При подхранването с мед са използвани 
по две хранилки на пчелно семейство. В едната хранилка е наливана чиста вода, 
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а в другата пчелен мед. Пчелният мед не е разтопяван на водна баня преди да 
бъде сложен в хранилката. 

Всеки кошер-отглеждач е получавал по 1.5 kg захар седмично, а всеки 
кошер-помощник по 0.500 kg захар. За една седмица всеки кошер-отглеждач е 
получавал по 0.500 kg пчелен мед. 

През пчеларския сезон на 2011 г. проби пчелно млечице са получени и от 
производители на пчелно млечице от района на градовете Ловеч – 9 проби, 
Варна и Разград по 3 проби, и Дебелец – 4 проби. От търговската мрежа са 
закупени 10 проби пчелно млечице от различни партиди. Определено 
количество от пробите, получени от пчелини разположени на територията на 
общини Разград и Варна (общо 6 проби), са лиофилизирани в Института по 
криобиология и хранителни технологии, София през 2011 г. Преди 
лиофилизация пробите пчелно млечице са разреждани с дестилирана вода. 
 
3.1.2. Проби търтеево пило 

Търтеевите ларви са на възраст около 12 – 14 дни по време на събирането 
на пробите. През 2011 г. за периода май – август от пчелина на ИЖН са събрани 
общо 7 проби търтеево пило, а през 2012 г. общо 8 проби за същия период. 
 
3.1.3. Проби пчелно млечице смесени с търтеево пило 

Три грама (3 g) търтеево пило получено през 2011 г. и 3 g от произволно 
избрани проби пчелно млечице от същата година са смесени в съотношение 1:1 
(w/w). 

Всички проби пчелно млечице (натурално и лиофилизирано), търтеево 
пило и смеси на двата продукта са съхранявани в хладилник при температура -
20°C до момента на изследване на показателите. Анализите са извършени в 
срок до 1 месец след събирането на пробите. 
 
3.1.4. Проби цветен прашец от липа, пчелен прашец, прополис и восък 

Изследвани са проби цветен прашец от липа (Tilia sp.) – 6 проби, пчелен 
прашец – 6 проби, прополис – 6 проби и восък – 6 проби. Разграничени са две 
понятия – цветен прашен и пчелен прашец. Част от пробите цветен прашец от 
липа, пчелен прашец, прополис и восък са събирани от пчелина на ИЖН – 
Костинброд, а друга част са получени от производители на пчелни продукти и 
от търговската мрежа. Пробите са съхранявани в хладилник при температура 4 
– 6°C и са изследвани през 2011 г. 
 
3.1.5. Реактиви и материали 

Всички реактиви и разтвори, използвани при анализите, са с 
квалификация “чист за анализ”. Използваните изходни стандарти са Merck 
Titrizol, с начална концентрация 1000 μg/ml в 0.2 М HNO3. Чрез подходящо 
разреждане се приготвят работни стандартни разтвори. За ETAAS измерванията 
е използван изходен GF AAS мултиелементен стандартен разтвор XVIII, Merck 
в 5% HNO3. Пробите са киселинно минерализирани с концентрирана HNO3 (67 
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– 70%, Fisher Chemical). За приготвянето на всички разтвори е използвана 
бидестилирана вода. 
 
3.2. Изследвани показатели 

 Водно съдържание – с рефрактометър на Аbbе на натуралното пчелно 
млечице и чрез влагомерна везна с инфрачервено нагряване на 
лиофилизирания продукт; 

 Протеини – спектрофотометрично с реактива на Folin-Ciocalteus; 
 Липиди (само на лиофилизираните проби пчелно млечице) – чрез 
екстракция с диетилов етер със Сокслетов апарат; 

 Минерални вещества (само на лиофилизираните проби пчелно млечице) – 
чрез опепеляване в муфелна пещ при 650оС; 

 Съдържание на глюкоза, фруктоза и захароза – чрез HPLC 
 Активна киселинност /рН/ с рН-метър; 
 Обща киселинност – чрез титруване с 0.1 M разтвор на NaOH; 
 Електропроводност на 1%-ен воден разтвор чрез кондуктометър; 
 Макро и микроелементен състав чрез FAAS, ETAAS, ICP-OES. 

 
3.3. Апаратура 

• Електротермичен атомноабсорбционен спектрометър Zeeman 3030 
на фирмата Perkin-Elmer (САЩ) с графитна пещ модел HGA-600. Като 
светлинни източници са използвани лампи с кух катод (Perkin-Elmer) за Co, Ni 
и Pb, както и безелектродни газоразрядни лампи (Perkin-Elmer) за определяне 
на Cd. Спектралната ширина на процепа за всички елементи е 0.7 nm. Като 
атомизатор е използвана графитна пещ с покритие от пиролитен графит. 
Аликвотни проби от 20 µl се инжектират в графитната пещ с помощта на 
автоматичен дозатор AS-60. Атомноабсорбционните сигнали се записват на 
принтер Anadex. За количествено определяне е използвана площта на пиковете 
(интегралната абсорбция). Всички измервания са проведени по три пъти. 

• Пламъков атомноабсорбционен спектрометър Perkin Elmer Analyst 
400 с пламък въздух/ацетилен. Оптималните инструментални параметри са 
определени съгласно предписанията на фирмата производител. Аналитичният 
сигнал на елементите е периодично проверяван със стандарт с позната 
концентрация. 

• Оптично емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма 
(ICP-OES) (Jobin Yvon, Ultima 2). Инструменталните параметри са 
оптимизирани с цел достигане на максимално съотношение сигнал/шум. 

• Микровълнова система за киселинно минерализиране Ethos Touch 
Control (Milestone, Италия). 

• Течен хроматограф, снабден с колонка Brownlee Spheri-5 AMINO, 5 µm, 
220x4.6 mm, детектор – рефрактометър, PerkinElmer, Series 200 и инжектор с 
луп 10 µl. 
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• Водното съдържание на лиофилизираните проби пчелно млечице е 
определяно с влагомерна везна с инфрачервено нагряване модел “Sartorius”, а 
на натуралното с рефрактометър на Аbbе модел WY1A. 

• Пробите пчелно млечице са лиофилизирани с лиофилизатор модел TG 
16.50 с контактно нагряване на плочите, на фирма"Hochvacuum" – Germany. 

• Съдържанието на протеини е определяно спектрофотометрично със 
спектрофотометър T60 U 

• рН-метър модел Mi 150 
• Кондуктометър Mi 170 

 
3.4. Методи 
3.4.1. Използвани методи за анализ 

Водното съдържание, съдържанието на протеини, общата киселинност и 
активната киселинност (рН) са определяни по методите, описани в отраслова 
нормала (ОН 2576693-84). Липидите и минералните вещества на 
лиофилизираните проби пчелно млечице са определяни по методите на АOAC 
(2002). Анализите са извършени в Лабораторията по пчелни продукти на ИЖН 
– Костинброд. Захарите са определяни по метода на Sesta (2006). 
 
Определяне на електропроводността

Претегля се 1 g пчелно млечице и се разтваря в 100 ml дестилирана вода. 
Определя се електропроводността на получения разтвор посредством 
кондуктометър. Анализът е проведен в Лабораторията по пчелни продукти на 
ИЖН – Костинброд. 
 
3.4.2. Подготовка на пробите за изследване на макро и микроелементи 
Подготовка на пробите пчелно млечице 
 
Директни измервания: 

Един грам (1 g) пчелно млечице се разтваря в 50 ml бидестилирана вода и 
в два различни вида киселини – 0.1 М HNO3 и 0.1 M CH3COOH. За да се 
предотврати възможността за развитие на микроорганизми, работните разтвори 
на пробата са приготвяни ежедневно. 
 
Киселинно минерализиране в микровълнова система: 

В тефлонови съдчета се претеглят на аналитична везна по 1 g от пробите 
пчелно млечице. Добавят се 5 ml конц. HNO3. Съдовете се затварят и се 
поставят в микровълновата фурна. Киселинното минерализиране се извършва 
съгласно следната програма: 200W/5 min; 0W/5 min; 500 W/5 min. След 
завършване на програмата и охлаждането им, тефлоновите съдчета се отварят и 
съдържанието им се прехвърля количествено в мерителни колби от 25 ml и се 
доливат до марката с бидестилирана вода. 
 
Подготовка на пробите търтеево пило 
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Към проба от 1 g търтеево пило се добавят 5 ml конц. HNO3. Киселинното 
минерализиране се извършва в микровълновата фурна съгласно горепосочената 
програма. Пробите се прехвърля количествено в мерителни колби от 50 ml и се 
доливат до марката с бидестилирана вода. 
 
Подготовка на пробите цветен прашец от липа, пчелен прашец, прополис и 
восък 

В експеримента са изследвани проби цветен прашец (полен), пчелен 
прашец, получен от прашецоуловители, прополис и восък. Цветният прашец 
(полен) е събран от липа (Tilia sp.). 

Пробите прашец, прополис и восък са киселинно разложени. Към всяка 
претеглена проба се добавят по 5 ml kонц. HNO3, покриват се с часовниково 
стъкло и се нагряват на пясъчна баня до пълно разлагане. Пробите пчелен 
прашец, прополис и восък са прехвърлени количествено в мерителни колби от 
50 ml, а пробите цветен прашец от липа в мерителни колби от 10 ml. 

Приготвена е празна проба, която съдържа само kонц. HNO3 за всички 
разложени проби. За всички директни измервания празната проба съдържа само 
бидестилирана вода. 

Измерванията са проведени в Катедра Аналитична химия на Факултета 
по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 
 
3.4.3. Статистическа обработка на получените резултати 
 Получените резултати са обработени статистически с помощта на 
компютърен софтуер за статистически анализ – МS 2007. При статистическата 
обработка на получените резултати е използван t-критерият на Стюдент. 
 
IV. РЕЗУЛТАТИ 
4.1. Състав и физико-химични свойства на пчелно млечице и търтеево 
пило 
4.1.1. Състав и физико-химични свойства на натурално пчелно млечице 
 
Определяне на водното съдържание на проби пчелно млечице 

Резултатите от проведените изследвания на физико-химичните свойства 
на пчелното млечице получено през 2011 и 2012 г. са представени в табл. 1 и 2 
(приложение, стр. 25 и 26). Резултатите от 2011 г. показват най-висока средна 
стойност на водното съдържание през месец юли (64.20%) и най-ниска през 
месец май (59.87%), а през останалите два месеца стойностите са много близки 
(около 62.70%) – фиг. 1. Най-висока средна стойност на изследвания показател 
(62.55%) е отчетена през месец май 2012 г., а най-ниска през месец август 
(60.10%). 

Не се наблюдават значими разлики във водното съдържание на пчелното 
млечице при подхранване на пчелните семейства със захарен сироп и пчелен 
мед. За всички получени на опитния пчелин проби водното съдържание варира 
в границите 58.30 – 65.20% (табл. 1, приложение стр. 26). 



 
Фиг. 1. Средни стойности на водното съдържание на проби пчелно 

млечице 
 

Търговските проби се характеризират с по-ниско водно съдържание 
(61.57%) в сравнение с пробите от Варна и Разград (средно около 64.50%). 
Средните стойности на водното съдържание на пробите от Ловеч и Дебелец се 
доближават до тези на търговските проби и са под 62% (фиг. 2). 
 

 
 Фиг. 2. Средни стойности на водното съдържание на проби пчелно 
млечице от различни райони и търговски проби 
 

Като горна граница на водното съдържание на пчелно млечице 
произвеждано в България може да се приеме 66%. Стойности на водното 
съдържание над 70% могат да са индикация за разреждане на продукта с вода 
или друг разредител. 
 
Определяне на pH на проби пчелно млечице

Както за отделните месеци, така и при двете последователни години, 
стойностите на pH на изследваните проби са в киселата област (3.65 – 4.19), 
което е в съответствие с литературните данни (табл. 1, приложение стр. 26). 
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Средните стойности на pH са представени на фиг. 3. Не се наблюдава 
съществено различие между стойностите на pH при подхранване на пчелните 
семейства със захарен сироп и пчелен мед. 
 

 
Фиг. 3. Средни стойности на pH на проби пчелно млечице 

 
За всички изследвани проби от различни райони на България, средните 

стойности на pH са под 4 (фиг. 4). 
 

 
Фиг. 4. Средни стойности на рН на проби от различни райони и 

търговски проби 
 
Определяне на общата киселинност на проби пчелно млечице 

Обобщението на получените резултати и интервалите на вариране на 
общата киселинност на изследваните проби са следните: 2011 г. 3.68 – 4.51 
(подхранване със захарен сироп); 2012 г. 3.69 – 4.46 (подхранване със захарен 
сироп); 2012 г. 3.69 – 4.66 ml 0.1 М NaOH/g (подхранване с пчелен мед) (табл. 1, 
приложение стр. 26). 

Средните стойности на всички изследвани проби са показани на фиг. 5 и 
6. 
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Фиг. 5. Средни стойности на общата киселинност на проби пчелно 

млечице 
 

Не са намерени статистически значими разлики в стойностите на общата 
киселинност при подхранване на пчелните семейства със захарен сироп и 
пчелен мед през 2012 г. 
 

 
Фиг. 6. Средни стойности на общата киселинност на проби пчелно 

млечице от различни райони и търговски проби 
 

На базата на получените в това изследване резултати предлагаме по-
тесни интервали на вариране на този показател – 3.30 – 4.80 ml 0.1 М NaOH/g. 
Стойности до 4.80 ml 0.1 М NaOH/g са нормални за пчелно млечице, но по-
високите стойности могат да са свързани с влошаване на качеството на 
продукта. Много ниските стойности на този показател (под 3.00 ml 0.1 М 
NaOH/g) от своя страна са указание за фалшификация на пчелното млечице. 

Както pH, така и общата киселинност могат да се повлиаят от 
продължителността на съхранение на продукта. Двата параметъра могат да 
бъдат предложени като едни от показателите за оценка на условията на 
съхранение на пчелното млечице. Въз основа на получените в това изследване 
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данни предлагаме интервали на вариране на pH и общата киселинност 
съответно 3.40 – 4.30 и 3.30 – 4.80 ml 0.1 М NaOH/g. Трябва да се им предвид, 
че при продължително съхранение на млечицето при стайна температура 
общата киселинност се повишава, а стойностите на pH намаляват. Оценката на 
пресността на млечицето трябва да се прави на базата на максимален брой 
изследвани показатели поради сравнително широките интервали на вариране на 
отделните параметри. 
 

Определяне на електропроводността на пчелно млечице 
Електропроводността е показател, който зависи основно от съдържанието 

на минерални вещества, органични киселини, аминокиселини и протеини в 
продукта.В разтвори на пчелно млечице (1%) на всички изследвани проби 
електропроводността варира от 166 до 237 µS/cm (табл. 1 и 2, приложение стр. 
26 и 27). Разликите между средните стойности през отделните месеци, отразени 
на фиг. 7, са пренебрежимо малки. 
 
 

 
Фиг. 7. Средни стойности на електропроводността на проби пчелно 

млечице 
 
 
Не се наблюдават съществени разлики по отношение на този показател 

при подхранване на пчелните семейства със захарен сироп и пчелен мед. 
На фиг. 8 са представени средните стойности на проби от различни 

райони и търговски проби. 
 
 

12 
 



 
Фиг. 8. Средни стойности на електропроводността на проби пчелно 

млечице от различни райони и търговски проби 
 

Определяне на количеството протеини в проби пчелно млечице 
Получените резултати за количеството на протеините в пчелното млечице 

(фиг. 9) не показват съществено различие в средните стойности за периода май 
– август 2011 г. Разликите в съдържанието на протеини при подхранване със 
захарен сироп и пчелен мед през 2012 г. са статистически незначими. 
Интервалите на вариране количеството на протеините са представени в табл. 3 
(приложение стр. 27). 

 

 
 Фиг. 9. Средно съдържание на протеини в проби пчелно млечице 
 
 Предполагаме че, индивидуалните разлики между отделните проби от 
различни райони на България са резултат от въздействието на фактори като 
вида на преобладаващата медоносна растителност по време на събиране на 
пробите, някои климатични особености и други външни фактори, които трудно 
се контролират (табл. 1). 
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Таблица 1. Съдържание на протеини на проби пчелно млечице от 
различни райони и търговски проби, % 
 �x±SD Граници 
Ловеч, n=9 15.6±3.8 9.6 – 19.6 
Варна, n=3 13.4±1.3 12.5 – 14.9 
Разград, n=3 12.6±0.4 12.2 – 13.1 
Дебелец, n=4 16.2±1.5 14.8 – 18.2 
Търговски проби, n=10 16.8±1.6 14.3 – 18.8 
 

Определяне на захари в проби пчелно млечице 
Захарите, които се съдържат в най-голямо количество в пчелното 

млечице са фруктоза, глюкоза и захароза. 
Количеството на фруктозата през изследвания период май – август 2011 

г. варира в интервала 3.16 – 5.35%, а на глюкозата 2.01 – 4.40% (табл. 4, 
приложение стр. 28). Подобни на тези са и данните за 2012 г. – разликата между 
минималните и максималните стойности е около 2%. 

Не са установени статистически значими разлики в съдържанието на 
захарите във всички проби получени при подхранване на пчелните семейства 
със захарен сироп и пчелен мед през 2012 г. 

От фиг. 10А се вижда, че концентрацията на фруктозата се увеличава 
през месеците май – август при подхранване със захарен сироп и по време на 
двете последователни години на изследване. Изключение прави средната 
концентрация на фруктозата през август 2011 г. (по-ниска стойност от 
предходния месец). При подхранване с пчелен мед средните стойности на 
фруктоза на получените проби пчелно млечице са сходни (около 5%). Тази 
тенденция на незначителни разлики в средните месечни стойности вече е 
наблюдавана при показателите водно съдържание и съдържание на протеини на 
същите проби. 
 

 A. 
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 B. 
 

 C. 
Фиг. 10. Средни стойности на фруктоза, глюкоза и захароза на проби 

пчелно млечице (А – С) 
 

През 2011 и 2012 г. при подхранване на пчелните семейства със захарен 
сироп общото средно съдържание на фруктоза на всички проби е по-високо от 
това на глюкозата. За 2011 г. тези стойности за фруктозата са 4.55±0.56% за 
глюкозата 3.45±0.63%; за 2012 г.: фруктоза – 5.55±0.73%, глюкоза – 
3.60±0.47%. Същата тенденция се наблюдава и при пробите получени при 
подхранване на семействата с пчелен мед: фруктоза 5.35±0.70%, глюкоза 
3.34±0.59%. На базата на резултатите за средното съдържание на фруктоза в 
получените от опитния пчелин проби пчелно млечице за периода 2011 – 2012 г. 
можем да направим извод, че концентрацията на фруктозата е по-висока от тази 
на глюкозата. 

Захарозата винаги присъства като компонент в пчелното млечице и 
концентрацията й варира в по-широки граници. 

Пробите от гр. Ловеч имат най-ниската концентрация на захароза 0.04%. 
Пробите от гр. Дебелец и търговските проби също показват ниски минимални 
стойности на този показател (табл. 5, приложение стр. 29). Средните стойности 
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на захарите от различни райони на България и търговски проби са представени 
на фиг. 11. 
 

 
Фиг. 11. Средно съдържание на захари в проби пчелно млечице от 

различни области и търговски проби 
 
5.1.2. Състав и физико-химични свойства на лиофилизирано пчелно 
млечице 

В табл. 2 са дадени съставът и физико-химичните свойства на 
лиофилизирани проби пчелно млечице. Водното съдържание в изследваните 
проби е средно 3.99%. Концентрацията на фруктозата се движи в по-тесни 
граници (10.37 – 13.64%) в сравнение с останалите захари. Както при 
преобладаващата част от изследваните проби натурално пчелно млечице, така и 
при лиофилизираното, средните стойности на фруктозата са по-високи от тези 
на глюкозата. 
 

Таблица 2. Състав и физико-химични свойства на лиофилизирано пчелно 
млечице (n=6) 
Показател �x±SD Граници 
Водно съдържание, % 3.99±0.44 3.49 – 4.76 
Протеини, % 38.1±3.0 34.1 – 41.8 
Фруктоза, % 11.85±1.10 10.37 – 13.64 
Глюкоза, % 9.90±2.30 6.82 – 12.78 
Захароза, % 7.65±2.72 4.19 – 11.62 
Общо захари, % 29.40±2.85 24.27 – 32.67 
Липиди, % 6.2±1.8 3.1 – 8.6 
Минерални вещества, % 2.8±0.2 2.5 – 3 
pH 3.87±0.08 3.80 – 4.00 
Обща киселинност, ml 0.1 М NaOH/g 11.66±0.72 10.67 – 12.88 
Електропроводност, μS/cm 451±22 421 – 481 
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5.1.3. Състав и физико-химични свойства на търтеево пило 
Фалшификацията на пчелното млечице е един от факторите, които в най-

голяма степен рефлектират върху неговото качество. Изследванията на 
търтеевото пило и пчелното млечице показват голямо сходство в качествено 
отношение на основните им компоненти. Това е и една от причините за 
фалшификация на млечицето с търтеево пило. 

Получените резултати за състава и физико-химичните свойства на 
търтеевото пило са представени в табл. 3 и 4. 

Данните показват, че водното съдържание на пробите търтеево пило 
получавано през две последователни години 2011 и 2012, се движи в 
интервалите 70.30 – 72.30% и 69.80 – 73.40%. 
 

Таблица 3. Състав и физико-химични свойства на проби търтеево пило 
получени през периода май – август 2011 г. (n=7) 
Показател �x±SD Граници 
Водно съдържание, % 70.97±0.72 70.30 – 72.30 
Протеини, % 9.3±0.6 8.1 – 10 
Фруктоза, % 0.11±0.11 <0.0001 – 0.34 
Глюкоза, % 6.74±0.65 5.92 – 7.88 
Захароза, % 0.06±0.08 <0.0001 – 0.18 
Общо захари, % 6.91±0.72 6.11 – 8.22 
pH 6.49±0.14 6.23 – 6.63 
Обща киселинност, ml 0.1 М NaOH/g 0.88±0.16 0.74 – 1.10 
Електропроводност, μS/cm 161±11 144 – 178 
 

Таблица 4. Състав и физико-химични свойства на проби търтеево пило 
получени през периода май – август 2012 г. (n=8) 
Показател �x±SD Граници 
Водно съдържание, % 71.56±1.19 69.80 – 73.40 
Протеини, % 9±0.8 8.1 – 10.1 
Фруктоза, % 0.07±0.05 <0.0001 – 0.12 
Глюкоза, % 6.95±0.76 5.62 – 7.73 
Захароза, % 0.03±0.04 <0.0001 – 0.10 
Общо захари, % 7.06±0.79 5.62 – 7.87 
pH 6.67±0.15 6.37 – 6.80 
Обща киселинност, ml 0.1 М NaOH/g 0.92±0.16 0.68 – 1.16 
Електропроводност, μS/cm 143±7 135 – 154 
Границите на откриване за фруктозата и захарозата са под 0.0001%. 
 

В най-голямо количество от изследваните захари в търтеевото пило е 
представена глюкозата (средна стойност 6.74%). Фруктозата и захарозата са в 
много ниски концентрации или са под границата на откриване. 

Промяната в състава и физико-химичните показатели на пчелно млечице 
смесено с търтеево пило е изследвана на базата на моделни смеси между двата 
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продукта в съотношение 1:1 (w/w) (табл. 5). Използвани са определени 
количества от пробите търтеево пило получено през 2011 г. (табл. 3) и 
произволно подбрани проби пчелно млечице от същата година (табл. 5). 
 

Таблица 5. Състав и физико-химични показатели на проби пчелно 
млечице (ПМ) и пчелно млечице смесено с търтеево пило в съотношение 1:1 
(ПМ+ТП 1:1) 
 ПМ ПМ+ТП 1:1 
Показатели �x±SD         Граници �x±SD      Граници       Достоверност
Водно  
съдържание, % 63.39±1.75 61.00 – 65.20 67.24±0.59 66.30 – 67.80 p<0.001
Протеини, % 16.7±1.3 14.7 – 18.3 14.9±1.2 13.4 – 16.3 p<0.05 
Фруктоза, % 4.88±0.37 4.24 – 5.35 3.17±0.14 2.95 – 3.35 p<0.001
Глюкоза, % 3.46±0.58 2.70 – 4.15 6.30±0.48 5.65 – 6.98 p<0.001
Захароза, % 1.53±0.55 0.59 – 2.05 1.23±0.19 0.85 – 1.44 NS 
Общо захари, % 9.86±0.93 8.47 – 10.80 10.70±0.65 9.45 – 11.49 NS 
pH 3.95±0.09 3.80 – 4.02 4.25±0.10 4.10 – 4.37 p<0.001
Обща киселинност, 
ml 0.1 М NaOH/g 4.07±0.30 3.68 – 4.42 2.72±0.14 2.52 – 2.91 p<0.001
Електропроводност, 
μS/cm 205±9 194 – 219 171±7 161 – 180 p<0.001
NS – статистически незначими разлики 
 

В табл. 6 са представени статистическите показатели на проби пчелно 
млечице и търтеево пило и смеси между двата продукта. 

Установени са статистически значими разлики (p<0.001) във водното 
съдържание, количеството на протеините и захарите, общата киселинност, pH и 
електропроводността на проби пчелно млечице и търтеево пило. Данните от 
проведените изследвания потвърждават възможността за определяне на 
дескриптори за идентификация на чисти продукти пчелно млечице и търтеево 
пило. Търтеевото пило се характеризира с по-ниско съдържание на протеини, 
фруктоза, захароза и обща киселинност и с по-високо съдържание на вода, 
глюкоза и pH в сравнение с пчелното млечице. Трябва да се има в предвид, че 
пчелното млечице е нехомогенен продукт и поради тази причина 
идентификацията му трябва да става на базата на максимален брой 
дескриптори. 

Общата киселинност може да бъде предложена като дескриптор за 
идентификация на пчелно млечице смесено с търтеево пило. Средната й 
стойност за смесения продукт е 2.72±0.14 ml 0.1 М NaOH/g (граници на 
вариране 2.52 – 2.91 ml 0.1 М NaOH/g) (табл. 5). Стойностите на този показател 
на всички изследвани проби пчелно млечице са 3.31 – 4.66 ml 0.1 М NaOH/g, а 
за търтеево пило 0.68 – 1.16 ml 0.1 М NaOH/g. 

За по-добро онагледяване на получените данни резултатите от табл. 5 и 6 
са обобщени и представени на фиг. 12. 
 



Таблица 6. Статистически показатели на проби пчелно млечице (ПМ), търтеево 
пило (ТП) и ПМ+ТП 1:1 
Водно съдържание, % ПM ТП ПМ+ТП 1:1 
�x±SD 63.39±1.75 70.97±0.72 67.24±0.59 
p <0.001* <0.001** 
Протеини, %    
�x±SD 16.7±1.3 9.4±0.6 14.9±1.2 
p <0.001* <0.001**  
Фруктоза,%    
�x±SD 4.88±0.37 0.11±0.11 3.17±0.14 
p <0.001* <0.001** 
Глюкоза, %    
�x±SD 3.46±0.58 6.74±0.65 6.30±0.48 
p <0.001* NS** 
Захароза, %    
�x±SD 1.53±0.55 0.06±0.08 1.23±0.19 
p <0.001* <0.001** 
Общо захари, %    
�x±SD 9.86±0.93 6.91±0.72 10.70±0.65 
p <0.001* <0.001** 
pH    
�x±SD 3.95±0.09 6.49±0.14 4.25±0.10 
p <0.001* <0.001** 
Обща киселинност, ml 0.1 M NaOH/g  
�x±SD 4.07±0.30 0.88±0.16 2.72±0.14 
p <0.001* <0.001** 
Електропроводност, μS/cm    
�x±SD 205±9 161±11 171±7 
p <0.001* NS**  
* значими разлики между ПМ и ТП; ** значими разлики между ТП и ПМ+ТП; NS – 
статистически незначими разлики 
 

 
 Фигура 12. Разлики в основните физико-химични показатели на пчелно 
млечице, пчелно млечице смесено с търтеево пило 1:1 и търтеево пило 
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5.2. Макро и микроелементен състав на пчелно млечице, търтеево пило, 
цветен прашец от липа, пчелен прашец, прополис и восък 
5.2.1. Определяне на концентрацията на макро и микроелементи в проби 
пчелно млечице и търтеево пило чрез FAAS, ETAAS, ICP-OES 

Елементите Cu, Fe, Zn, Ca, Mn, Mg, Na, K са измерени директно след 
разреждане на пробите с бидестилирана вода, 0.1 M HNO3 и 0.1 M CH3COOH. 
Не е наблюдавана статистически значима разлика между получените резултати 
с използването на горепосочените разтворители на пчелното млечице и 
бидестилираната вода е препоръчана за подготовката на пробите преди FAAS 
измервания. При сравняване на резултатите, получени чрез директно FAAS 
определяне с резултатите получени след предварително разлагане на пробите 
не се наблюдават значими разлики, с което се потвърждава точността и 
надеждността на директното измерване (табл. 7). 
 

Таблица 7. Определяне на елементи в пчелно млечице след киселинно 
минерализиране в микровълнова система и директен анализ с FAAS и ICP-OES 
(μg/g) 
 Киселинно 

минерализиране 
Директни измервания 
с FAAS 

Директни 
измервания 
с ICP-OES 

Макроелементи 
Na 49±2 48±2 51±3 
Mg 143±5 141±6 144±5 
Ca 158±7 151±8 153±6 
К 1102±32 1132±27 1112±24 
Микроелементи 
Mn 0.52±0.07 0.47±0.08 0.49±0.07 
Cu 3.6±0.1 3.7±0.1 3.6±0.1 
Fe 12.2±0.8 12.4±0.7 12.7±0.7 
Zn 24±1 23±1 22±1 
Резултатите са представени като средна стойност ± стандартно отклонение 
(n=5) 
 

ETAAS определяне на Pb, Cd, Co и Ni в пчелно млечице 
Получените резултати могат да бъдат обобщени по следният начин: 
 – не са наблюдавани съществени разлики в термичното поведение на 

елементите Pb, Cd, Co, Ni в пробите пчелно млечице в зависимост от 
използвания разтворител (бидестилирана вода, 0.1 M HNO3 и 0.1 M CH3COOH) 
(табл. 8); 

 – в продължение на 2 часа не се наблюдава утаяване на протеините при 
пробите разтваряни в бидестилирана вода, 0.1 M HNO3 и 0.1M CH3COOH. 
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Таблица 8. Определяне на елементите Pb, Cd, Co и Ni в пчелно млечице 
чрез ETAAS (μg/g) 
Елемент Киселинно 

минерализиране 
Бидестилирана 
вода 

0.1 М 
HNO3

0.1 М 
CH3COOH 

Pb 0.21±0.03 0.22±0.05 0.23±0.06 0.22±0.05 
Cd 0.018±0.004 0.019±0.003 0.017±0.004 0.017±0.003 
Co 0.11±0.02 0.12±0.03 0.10±0.04 0.13±0.03 
Ni 0.072±0.006 0.075±0.005 0.073±0.005 0.072±0.003 
Резултатите са представени като средна стойност ± стандартно 
отклонение (n=5) 
 
 
 Оптичноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-
ОES) 

Проведените експерименти показаха, че пробите приготвени с 
разреждане с бидестилирана вода са по-подходящи за ICP-OES измервания. 
Елементите Cu, Fe, Zn, Ca, Mn, Mg, Na, K могат да бъдат определени при 
оптимизирани инструментални параметри и калибриране с водни стандартни 
разтвори. Точността и прецизността на предложения метод за директно 
определяне е потвърден чрез паралелно измерване на предварително разложени 
проби (табл. 7). 
 
 

Приложение на разработената аналитична процедура за определяне на 
макро и микроелементи в проби пчелно млечице 

На анализ са подложени 12 проби пчелно млечице съгласно 
предложената аналитична процедура на разтваряне на пробите с бидестилирана 
вода чрез използване на ETAAS, FAAS и ICP-OES. Резултатите от анализите са 
представени в табл. 9 и 10. 
 
 

Таблица 9. Определяне на елементите Pb, Cd, Co и Ni в пчелно млечице 
чрез директен ETAAS анализ (μg/g), (n=12) 
Елемент �x±SD Граници 
Pb 0.202±0.017 0.183 – 0.220 
Cd 0.013±0.004 0.007 – 0.019 
Co 0.15±0.02 0.02 – 0.18 
Ni 0.08±0.01 0.05 – 0.11 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 10. Определяне на макро и микроелементи в пчелно млечице чрез 

директен ICP-OES и FAAS анализ (μg/g), (n=12) 
 ICP-OES FAAS 
 �x±SD Граници �x±SD Граници 
Макроелементи 
Na 48±10 31 – 62 47±10 29 – 57 
Mg 146±16 117 – 166 147±17 118 – 170 
Ca 151±18 123 – 176 153±17 134 –186 
K 1230±79 1120 – 1358 1240±86 1131 – 1365 
Микроелементи 
Mn 0.45±0.13 0.30 – 0.65 0.47±0.14 0.35 – 0.68 
Cu 3.8±0.9 2.2 – 5.1 3.4±0.7 2.4 – 4.3 
Fe 20.8±3.6 14.2 – 27.3 19.5±3.3 13.6 – 24.9 
Zn 23.5±3.9 18.1 – 29.9 24.1±3 20.8 – 28.5 
 
 

В табл. 11 са представени резултатите от изследваните химични елементи 
в проби търтеево пило. 
 
 

Таблица 11. Съдържание на макро, микро и токсични елементи в проби 
търтеево пило (μg/g), (n=6) 

 Макроелементи Микроелементи Токсични елементи 
 �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD  Граници 
Na 
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4.2.2. Определяне на концентрацията на 13 химични елементи в цветен 
прашец от липа, пчелен прашец, прополис и восък. 

От табл. 12 се вижда, че разликата между концентрациите на елементите 
в цветен прашец от липа и пчелен прашец е забележима. Единствено за Ba, Mn 
и Sr няма значима разлика. Най-висока концентрация във всички проби има K. 
Средните му стойности са в интервала от 367 до 4696 µg/g. Следващите 
елементи, които дават по-високи нива са Ca, P, Mg, S. 

За елементите Mg и K се наблюдава понижаване на концентрацията в 
реда цветен прашец от липа – пчелен прашец – прополис – восък. За Mn Ba и 
Zn концентрациите намаляват в реда прополис, прашецови проби, восък. 
 
 

112±13 102 – 127 Mn Pb 1.00±0.09 0.91 – 1.08 0.30±0.02 0.28 – 0.31 
Mg 247±28 214 – 266 Cu Cd5.57±0.06 5.50 – 5.60 0.004±0.001 0.003 – 0.005
Ca 203±59 139 – 256 Fe 15±2 14 – 17 Co 0.007±0.001 0.007 – 0.008
K 1972±190 1792 – 2171 Zn 23±2 22 – 25 Ni 0.11±0.02 0.09 – 0.13 



Таблица 12. Средни концентрации на изследваните елементи в киселинно 
минерализирани проби определени с ICP-ОES, (µg/g) 
Елемент Цветен прашец Пчелен 

прашец, n=6 от липа, n=6 Прополис, n=6 Восък, n=6 
Fe 54 80 1166 65 
Mg 686 461 279 112 
K 4696 2884 1240 367 
Na 52 39 26.8 30 
Ca 1677 1657 1984 510 
Cu 7.4 0.46 8.3 0.82 
Zn 25.6 13.2 327 8.6 
Al 31.8 11.6 237 28.1 
Ba 3.3 3.8 65 2.7 
Mn 17.5 16.7 36 2.1 
Sr 2.3 2.0 5.5 0.66 
P 3110 1942 430 216 

RSD за всички елементи във всички проби варира в границите от 1 до 10%. 
S 2378 1518 561 237 

 
Предложен е оптимален набор от елементи за получаване на достоверна 

информация за разпределянето им в системата – цветен прашец от липа – 
пчелен прашец – прополис – восък. 
 
 
VI. ИЗВОДИ 

1. Интервалите на вариране на показателите за състава и физико-
химичните свойства на пчелно млечице произвеждано в България са следните: 
водно съдържание 58.30 – 65.80%, протеини 9.6 – 19.6%, фруктоза 3.16 – 6.91%, 
глюкоза 2.01 – 8.54%, захароза 0.04 – 5.08%, pH 3.20 – 4.19, обща киселинност 
3.31 – 4.66 ml 0.1 М NaOH/g и електропроводност 166 – 237 μS/cm. 

2. При лиофилизацията на пчелното млечице съставът и физико-
химичните свойства на пчелното млечице не претърпяват значителни 
качествени промени. 

3. В резултат на подхранването на пчелните семейства със захарен сироп 
и пчелен мед не са установени значими разлики във водното съдържание, 
количеството на протеините и захарите, общата киселинност, pH и 
електропроводността в изследваните проби пчелно млечице. 

4. Установени са статистически значими разлики във водното 
съдържание, съдържанието на протеини, фруктоза и глюкоза, pH, обща 
киселинност и електропроводност на проби пчелно млечице и моделни смеси 
на пчелно млечице с търтеево пило в съотношение 1:1. 

5. Като дескриптор за идентификация на пчелно млечице смесено с 
търтеево пило е предложена общата киселинност. Границите й на вариране 
(2.52 – 2.91 ml 0.1 М NaOH/g) не съвпадат с тези на пчелното млечице. 
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6. Доказано е, че макроелементи (Na, Mg, Ca, K), микроелементи (Mn, Cu, 
Fe, Zn, Pb, Cd, Co, Ni) в пчелно млечице могат да се определят чрез атомно 
спектрални методи (FAAS, ETAAS, ICP-OES) без предварителна киселинна 
минерализация на пробите. 

7. Анализираните проби пчелно млечице, получени от различни райони 
на България, съдържат ниски концентрации на елементите Pb (0.202±0.017 
µg/g), Cd (0.013±0.004 µg/g), Co (0.15±0.02 µg/g) и Ni (0.08±0.01 µg/g). 
Резултатите потвърждават биобариерната функция на пчелния организъм 
спрямо токсични елементи. 

8. Търтеевото пило съдържа относително по-високи концентрации на Na, 
Mg, Ca, K, Mn, Cu, Fe и Zn в сравнение с пчелното млечице. 

9. Предложен е оптимален набор от 13 химични елемента (Fe, Mg, K, Na, 
Ca, Cu, Zn, Al, Ba, Mn, Sr, P, S) за получаване на достоверна информация за 
разпределението им в системата цветен прашец от липа – пчелен прашец – 
прополис – восък. 
 
VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 
 На базата на проведените научни изследвания и получените резултати са 
обобщени две препоръки за практиката. 
 

1. При производството на пчелно млечице може да се прилага 
подхранване със захарен сироп на пчелните семейства. Подхранване със сироп 
(захар/вода 1:1) не оказва съществено влияние върху съдържанието на 
основните изследвани компоненти на продукта и качеството му. 

2. За определяне на макро и микроелементи в проби пчелно млечице е 
предложена бърза и надеждна аналитична процедура без предварително 
киселинно минерализиране на пробите. Тази методика е подходяща за рутинен 
аналитичен контрол на качеството на пчелното млечице. 
 
 
 



 
 
VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1. Водно съдържание, pH, обща киселинност и електропроводност на проби пчелно млечице, получавано през 2011 и 2012 г. 

Месец   2011 г. (подхранване  2012 г. (подхранване  2012 г. (подхранване  
със захарен сироп) n=16 със захарен сироп) n=15 с пчелен мед) n=15 

Водно съдържание, % 
 �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD Граници 
Май 59.87±0.93 58.80 – 60.50 62.55±0.92 61.90 – 63.20 61.55±0.21 61.40 – 61.70 
Юни 62.72±1.42 61.70 – 65.20 61.08±1.75 59.70 – 63.50 61.37±1.53 59.70 – 62.70 
Юли 64.20±1.41 62.20 – 65.20 62.40±0.91 61.20 – 63.20 61.68±1.51 59.70 – 63.20 
Август 62.78±1.72 61.00 – 64.70 60.10±1.57 58.30 – 62.20 61.40±1.60 59.70 – 63.70 

pH 
Май 3.86±0.14 3.70 – 3.95 4.12±0.09 4.05 – 4.18 4.06±0.06 4.01 – 4.10 
Юни 4.01±0.05 3.94 – 4.06 3.87±0.10 3.74 – 3.96 4.04±0.17 3.86 – 4.19 
Юли 3.88±0.16 3.70 – 4.02 3.83±0.12 3.65 – 3.92 3.85±0.08 3.76 – 3.92 
Август 3.95±0.08 3.85 – 4.02 3.90±0.09 3.78 – 3.99 3.98±0.11 3.82 – 4.10 

Обща киселинност, ml 0.1 М NaOH/g 
Май 3.80±0.21 3.68 – 4.05 3.73±0.07 3.69 – 3.78 3.93±0.07 3.88 – 3.98 
Юни 4.27±0.25 3.86 – 4.51 4.12±0.13 3.98 – 4.27 4.11±0.25 3.88 – 4.37 
Юли 3.84±0.16 3.68 – 4.05 4.15±0.22 3.88 – 4.37 4.27±0.29 3.98 – 4.66 
Август 4.30±0.09 4.23 – 4.42 4.23±0.25 3.88 – 4.46 3.98±0.24 3.88 – 3.98 

Електропроводност, µS/cm 
Май 208±14 193 – 221 172±8 166 – 177 178±4 175 – 180 
Юни 190±10 180 – 206 180±8 170 – 190 181±2 179 – 183 
Юли 198±9 190 – 210 182±6 173 – 188 179±4 175 – 183 

Разликите на проби, за изследвани показатели при  със сироп и пчелен мед  2012 г. са  
незначими. 

Август 
всички 
209±8 

 всички 
200 – 219 

подхранване
198±11 

захарен 
186 – 214 

 през
181±7 

 статистически
174 – 191 
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Таблица 2. Водно съдържание, pH, обща киселинност и електропроводност на проби пчелно млечице от различни райони и търговски проби 
 Водно съдържание, % pH Обща киселинност, Eлектропроводност, 

ml 0.1 М NaOH/g μS/cm 
 �x±SD  Граници �x±SD  Граници �x±SD  Граници �x±SD  Граници 
Ловеч (n=9) 61.03±1.22 59.10 – 62.70 3.90±0.10 3.70 – 4.04 3.95±0.33 3.31 – 4.42 200±10 186 – 216 
Варна (n=3) 64.33±1.08 63.10 – 65.10 3.43±0.21 3.20 – 3.60 3.96±0.28 3.68 – 4.23 209±15 194 – 223 
Разград (n=3) 64.80±1.32 63.30 – 65.80 3.73±0.06 3.70 – 3.80 3.53±0.92 3.86 – 4.32 178±4 173 – 181 
Дебелец (n=4) 61.95±1.32 60.70 – 63.70 3.96±0.04 3.90 – 3.99 3.77±0.35 3.31 – 4.05 189±7 180 – 197 

61.57±2.01 58.80 – 65.70 3.91±0.11 3.70 – 4.06 3.90±0.41 3.31 – 4.60 190 – 237 Търговски проби (n=10) 208±17 
 
 
 
Таблица 3. Съдържание на протеини на проби пчелно млечице, получавано през 2011 и 2012 г., (%) 
Месец 2011 г. (подхранване 2012 г. (подхранване 2012 г. (подхранване с пчелен мед) 

n=15 със захарен сироп) n=16 със захарен сироп) n=15 
 �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD Граници 
Май 16.7±0.5 16.3 – 17.3 18.2±0.5 17.8 – 18.5 17.7±0.5 15.3 – 16 
Юни 16.1±0.7 15.1 – 16.9 16.0±1.2 15 – 17.8 17.4±1.0 16.6 – 18.5 
Юли 15.8±0.9 14.7 – 16.5 17.2±1.2 15.6 – 18.2 17.1±0.6 16.5 – 18 
Август 17.6±0.6 17 – 18.3 17.9±0.8 17 – 18.8 17.3±1.1 15.6 – 18.1 
Разликите на всички проби при подхранване със захарен сироп и пчелен мед през 2012 г. са статистически незначими. 
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Таблица 4. Съдържание на захари на проби пчелно млечице, получавано през 2011 и 2012 г. 

Месец   2011 г. (подхранване  2012 г. (подхранване  2012 г. (подхранване  
със захарен сироп) n=16 със захарен сироп) n=15 с пчелен мед) n=15 

Фруктоза, % 
 �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD Граници 
Май 3.91±0.66 3.16 – 4.43 4.77±0.65 4.30 – 5.23 5.69±0.82 5.11 – 6.27 
Юни 4.43±0.47 3.73 – 5.05 5.15±0.35 4.74 – 5.60 5.38±0.51 5.01 – 5.96 
Юли 5.07±0.28 4.70 – 5.35 5.63±0.81 4.44 – 6.23 5.55±0.81 5.03 – 6.74 
Август 4.64±0.28 4.24 – 4.85 6.13±0.55 5.67 – 6.91 5.02±0.75 3.96 – 5.88 

Глюкоза, % 
Май 3.81±0.73 3.00 – 4.40 3.35±0.67 2.87 – 3.82 3.57±0.43 3.27 – 3.88 
Юни 3.15±0.68 2.01 – 3.70 4.07±0.42 3.48 – 4.43 2.98±0.34 2.64 – 3.32 
Юли 3.85±0.20 3.74 – 4.15 3.50±0.38 3.20 – 4.04 4.05±0.40 3.61 – 4.49 
Август 3.13±0.57 2.70 – 3.95 3.40±0.34 3.03 – 3.83 2.89±0.19 2.70 – 3.18 

Захароза, % 
Май 2.99±1.41 1.54 – 4.35 3.03±0.17 2.91 – 3.15 2.39±0.55 2.01 – 2.78 
Юни 1.73±0.32 1.50 – 2.27 3.10±0.92 1.94 – 4.19 3.37±0.44 3.07 – 3.87 
Юли 1.31±0.51 0.59 – 1.80 1.99±0.43 1.51 – 2.55 2.43±0.99 1.40 – 3.58 
Август 1.71±0.49 1.00 – 2.05 1.80±0.23 1.39 – 1.96 1.89±0.30 1.57 – 2.29 

Общо захари, % 
Май 10.74±2.68 7.70 – 12.83 11.14±0.15 11.04 – 11.25 11.65±1.80 10.38 – 12.93 
Юни 9.31±1.05 8.05 – 10.37 12.33±1.43 10.76 – 14.08 11.74±0.49 11.23 – 12.20 
Юли 10.24±0.56 9.69 – 10.77 11.12±0.67 10.19 – 11.79 12.03±1.38 10.77 – 13.89 

Разликите
Август 

 на  при  със захарен сироп и пчелен статистически незначивсички проби
9.48±1.01 

 подхранване
8.47 – 10.80 

 мед през
11.33±0.39 

 2012 г. са 
10.74 – 11.81 

ми. 
9.80±0.97 8.43 – 11.13 
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Таблица 5. Съдържание на захари на проби пчелно млечице от различни райони и търговски проби 
 Фруктоза, % Глюкоза, % Захароза, % Общо захари, % 
 �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD Граници �x±SD Граници 
Ловеч, n=9 5.04±0.91 4.07 – 6.89 5.50±1.57 3.69 – 8.54 1.24±1.31 0.04 – 3.59 11.77±2.09 8.12 – 15.47 
Варна, n=3 4.42±0.50 4.12 – 5.00 3.99±0.47 3.69 – 4.54 3.28±1.62 1.94 – 5.08 11.69±1.17 10.65 – 12.95 
Разград, n=3 4.03±0.34 3.64 – 4.27 4.20±1.59 2.69 – 5.87 2.82±0.59 2.28 – 3.44 11.05±1.86 9.15 – 12.87 
Дебелец, n=4 4.77±1.16 3.32 – 6.05 4.28±1.00 3.50 – 5.65 1.18±0.76 0.64 – 2.29 10.23±1.51 8.82 – 11.92 
Търговски 
проби, n=10 

5.01±0.84 3.59 – 6.19 4.52±0.79 2.90 – 5.61 2.23±1.15 0.79 – 4.25 11.76±0.95 9.53 – 12.73 
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A study of the composition and physical-chemical properties of fresh and 
lyophilized royal jelly depending on the feeding of the bee colonies and the 

region of the production of royal jelly 
 
 
PhD Thesis Summary 

The aim of the present work was to characterize the composition and physico-
chemical properties of fresh and lyophilized royal jelly depending on the feeding of 
the bee colonies and the region of the production of royal jelly. 
 Statistical analysis showed no significant differences between the physico-
chemical parameters of royal jelly (water content, proteins, fructose, glucose, sucrose, 
pH, total acidity, electrical conductivity) produced from sugar syrup-fed and honey-
fed bee colonies (p>0.05). This data showed that the period of collection and the 
studied types of feeding (sugar syrup and honey) did not influence the royal jelly 
composition. 
 A simple, reliable and fast analytical procedure based on direct atomic 
spectrometric determination of a number of trace and mineral elements had been 
developed for chemical analysis of royal jelly samples from Bulgaria. Optimal 
instrumental parameters of different analytical techniques applied – flame atomic 
absorption spectroscopy (FAAS), electrothermal atomic absorption spectrometry 
(ETAAS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) 
were defined and their possibilities for direct analysis of royal jelly critically 
compared. The results obtained showed very good agreement, thus confirming the 
possibility for direct determination of Cu, Fe, Zn, Ca, Mn, Mg, Na, K by FAAS and 
ICP-OES, and Pb, Cd, Co, Ni by ETAAS.  

13 elements (Fe, Mg, K, Na, Ca, Cu, Zn, Al, Ba, Mn, Sr, P, S) were analyzed 
in plant samples from lime tree, bee pollen, bee bread, propolis and beeswax. 
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