
 263 

1 WPROWADZENIE 

W funkcjonowaniu współczesnego społeczeń-
stwa, w dobie wymiany towarów i usług, auten-
tyczność i jakość żywności odgrywają niezmier-
nie ważną rolę. Kryteria te są wykorzystywane 
w podejmowaniu decyzji o wyborze danego 
produktu, co wiąże się zazwyczaj z wysoką ceną 
zakupu. Autentyczność żywności jest istotną 
wartością ekonomiczną i społeczną. Podejmuje 
się różne inicjatywy związane z jej określeniem 
[5]. Od wielu lat jakość i autentyczność żywnoś-
ci oraz jej bezpieczeństwo zdrowotne podlegają 
ścisłej regulacji prawnej. Potwierdzenie auten-
tyczności i wykrywanie zafałszowań jest zwykle 
trudne, pracochłonne i kosztowne. Poszukuje się 
markerów produktów żywnościowych, pozwala-
jących na ocenę ich autentyczności. Niezmiernie 
ważne są szybkie, stosunkowo tanie, łatwe 
metody określenia autentyczności produktów 
żywnościowych.  

Polska jest znaczącym producentem miodu, 
a w szczególności miodów gatunkowych, któ-
rych znaczne ilości eksportuje się na rynki 
europejskie [13]. Badania europejskiego rynku 
produktów spożywczych dowodzą, że 70% kon-
sumentów preferuje miody odmianowe o zna-
nym pochodzeniu geograficznym [15]. Unia 
Europejska przykłada dużą wagę do ochrony 
autentyczności produktów [8]. W przypadku 
miodów autentyczność ma związek z ich iden-
tyfikacją odmianową i geograficzną [5]. Dotych-
czasowe metody określania jakości miodów są 
praco- i czasochłonne oraz wymagają dużego 
doświadczenia personelu. Stąd też poszukuje się 
ciągle nowych wskaźników, pozwalających na 
botaniczną i geograficzną identyfikację miodów. 

Jednym z ograniczeń w zaspokojeniu potrzeb 
rynku jest brak prostej, szybkiej i taniej, 
a równocześnie wiarygodnej metody identyfi-
kacji autentyczności odmian miodów natural-
nych. Dlatego też, aby jednoznacznie ocenić 
pochodzenie miodu, podejmuje się próby znale-
zienia markerów, czyli substancji specyficznych 
dla określonych miodów [2, 3].  

Jednym z takich charakterystycznych wyróż-
ników miodu jest zawartość pierwiastków. 
W ostatnim piętnastoleciu wzrosło zaintereso-
wanie analizą nieorganicznych składników mio-
du. Pomimo faktu, iż zawartość pierwiastków 
w miodzie stanowi niewielką ilość (średnio 0,12 
%) w porównaniu do innych składników miodu, 
to jednak są one w kręgu zainteresowań w dzie-
dzinie badań w poszukiwaniu markerów auten-
tyczności miodu [3-5]. Zawartość składników 
mineralnych w miodzie może stanowić odzwier-
ciedlenie zawartości pierwiastków w glebie 
i w roślinach na obszarze zbioru surowca. Ozna-
czanie śladowych pierwiastków różnymi techni-
kami analitycznymi (od technik spektroskopo-
wych, tj. AAS, ICP-OES, ICP-MS, po chroma-
tograficzne) wraz z wykorzystaniem metod che-
mometrycznych do interpretacji otrzymanych 
wyników pomiarów stosuje się coraz częściej do 
identyfikacji pochodzenia miodów [3-5]. 

1.1 Skład chemiczny miodu  

Miód jest naturalnym, słodkim produktem 
pszczelej pracy, znanym ludziom od 4000 lat ze 
względu na swoje właściwości odżywcze i lecz-
nicze. Wytwarzany przez pszczoły miodne Apis 
mellifera L. z nektaru kwiatowego lub/i spadzi 
[12]. Własności te są określone, między innymi, 
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przez skład mineralny, który zależy od typu 
miodu. Każda z odmian miodu różni się zapa-
chem, smakiem, barwą, ale przede wszystkim 
składem chemicznym, który ma swoje odzwier-
ciedlenie w parametrach fizykochemicznych 
poszczególnych odmian. Różnice te wynikają 
z surowców, z jakich miód powstał (uwarun-
kowania botaniczne), a także z pochodzenia 
geograficznego [10]. Skład chemiczny miodów 
również kształtowany jest przez przemiany bio-
chemiczne, zachodzące podczas dojrzewania 
w plastrach. W różnych odmianach miodu wy-
kryto ponad 300 składników należących do kil-
kunastu grup związków chemicznych (rys. 1) [9].  

 

Rys. 1. Średnia zawartość procentowa wybranych skladników 
miodu. 

Głównymi składnikami są cukry i woda, które 
stanowią ponad 90% jego masy. Pozostałe 
składniki to związki azotowe, kwasy organiczne, 
substancje zapachowe i smakowe, barwniki, 
witaminy, a także związki mineralne. Średnia 
ich zawartość w miodach jest zależna od jego 
odmiany. Związki mineralne wchodzące w skład 
popiołu to: tlenek potasu (około 50%), tlenek 
fosforu (około 20%) oraz tlenki wapnia i sodu. 
Ale spotykamy także wiele innych pierwiastków: 
Mg, Al, Zn, Fe, Mn, B, Cr, Ni, Sr, Co, Cu, Cd. 
Ich średnia zawartość w miodach nektarowych 
wynosi od 0,05 do 0,35 %, a w spadziowych od 
0,4 do 1,0%. Wartości te są zmienne w za-
leżności od odmiany i pochodzenia miodu [9]. 

2 CEL I ZAŁOŻENIA BADAŃ  

Celem badań było znalezienie markerów umoż-
liwiających ocenę autentyczności miodów na 
podstawie analizy pierwiastków przy zastosowa-

niu metody ICP-MS do jednoczesnego ozna-
czania pierwiastków w miodzie wraz z chemo-
metryczną oceną otrzymanego zbioru danych 
przy użyciu pakietu STATISTICA. Realizacja 
celu objęła następujące etapy: 
 optymalizację i opracowanie procedury anali-

tycznej jednoczesnego oznaczania 15 pier-
wiastków (Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, 
Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) w miodzie z zastoso-
waniem techniki ICP-MS, którego trudna 
matryca stwarza wiele problemów podczas 
przygotowania próbek; 

 określenie parametrów charakteryzujących 
procedurę analityczną oraz wyniki pomiarów 
– zapewnienie i wykazanie spójności pomia-
rowej oraz oszacowanie niepewności wyniku 
pomiaru; 

 zebranie materiału badawczego - próbek 
trzech odmian miodu (rzepakowego, spa-
dziowego i gryczanego) z różnych regionów 
Polski; 

 chemometryczną interpretację zbioru wyni-
ków, otrzymanych metodą ICP-MS oznacza-
nia pierwiastków w próbkach miodu; 

 wybranie markerów autentyczności miodu.  

Wszystkie analizy statystyczne wykonano 
w programie STATISTICA. 

3 PROCEDURA ANALITYCZNA 

Na schemacie analitycznym zaprezentowanym 
na rys. 2 przedstawiono główne etapy procedury 
analitycznej, które zostały wzięte pod uwagę 
podczas optymalizacji i opracowania metody 
oznaczania 15 pierwiastków w próbkach mio-
dów techniką ICP-MS. Jednoczesne oznaczanie 
tak wielu pierwiastków wymagało opracowania 
kompromisowych warunków dla wszystkich 
analitów. Na właściwe wzbudzenie oznaczanych 
pierwiastków w plazmie mają wpływ: moc 
plazmy i efektywny transport badanej próbki do 
plazmy ICP. Dlatego parametry (np. moc plaz-
my, przepływ gazu nośnego czy szybkość 
przepływu badanej próbki) powinny być tak 
dobrane, aby uzyskać maksymalną intensyw-
ność dla oznaczanych pierwiastków. Stąd pod-
czas pomiarów techniką ICP-MS, wśród opty-
malizowanych parametrów wybrano szybkości 
przepływu gazów plazmowych, a szczególnie 
gazu rozpylającego, moc generatora plazmy, 
położenie palnika oraz ustawienia soczewek 
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ogniskujących (ICP-MS). Zbadano zależność 
intensywności sygnałów analitycznych wybra-
nych pierwiastków od zmiany poszczególnych 
warunków pomiarowych. 

 

Rys. 2. Schemat procedury analitycznej oznaczania 15 pier-
wiastków w próbkach miodów metodą ICP-MS.  

Tabela 1. Zoptymalizowane parametry spektrometru ELAN 
DRC II (Perkin Elmer Sciex, Canada). 

Moc plazmy [W] 1150 -1200 

Gaz plazmowy Ar 
Przepływ gazu plazmowego [Lmin

−1
] 

Przepływ gazu pomocniczego [Lmin
−1

] 
Przepływ gazu rozpylającego[Lmin

−1
] 

Argon 
14-15 

1,2-1,3 
0,88-0,92 

Napięcie na soczewkach [V] 6,75-8,5 

Szybkość przepływu próbki [mLmin
-1

] 1 

Rozdzielczość [amu] 0,7 

Czas powtórzeń [s] 1 

Czas zatrzymania [ms] 50 

Liczba przemiatań 20 

Liczba powtórzeń 3 

Wzorce wewnętrzne: Sc
45

, Y
89

, Tb
159 

[µg L
-1

] 10 

Równania korekcji matematycznej 
Ba

138
- 0.000901La

139
- 0.002838Ce

140
 

Cr
53

- 0.0011Cl
35

 
Mn

55
- 0.00014Cl

35
 

Ni
60

- 0.0022Ca
44

 

Tabela 2. Charakterystyka parametrów metody analitycznej 
wraz z założonymi kryteriami. Podane zakresy opisują zmien-
ność w zależności od oznaczanego pierwiastka. 

Cechy metody 

i wyniku pomiaru 
Kryteria 

Wyniki 

Zakres 

Instrumentalna granica 
wykrywalności IDL 
[µg·L-1] 

- 0,005 - 5 

Granica 
wykrywalności LOD 
[mg·kg-1] 

- 0,004 - 7,9 

Granica oznaczalności 
LOQ [mg·kg-1] 

- 0,013 -26,3 

Zakres roboczy 
[mg·kg-1] 

- 0,01 - 3500 

Zakres liniowości  
[µg·L-1] 

- 0,05 - 1000 

Współczynnik 
korelacji krzywej 
kalibracyjnej r 

r>0,999 
0,9995 - 
0,9999 

Precyzja (CV %) 
  

Powtarzalność [%] CV<5% 0,9 - 4,3 

Precyzja pośrednia 
[%] 

CV<10% 2,6 - 9,0 

Poprawność CRM 
INCT-CF-3 

odzysk 80-
120% 

88,6 - 103 

Poprawność SRM 
1515 

88,8 - 106 

Poprawność próbek 
wzbogaconych 

85 - 105 

Niepewność 
rozszerzona [%]  

U dla k=2 4,4 - 26,8 

Spójność pomiarowa 

- SI, ustalono przez pomiar CRM 
INCT-CF-3, SRM 1515 
- Analiza odzysku próbek 
wzbogaconych 
- Zgodna z wartościami uzyskanymi 
metodami porównawczymi ICP-
MS, F-AAS/AES 

Poszczególne parametry dobrano tak, aby 
uzyskać maksymalną intensywność dla oznacza-
nych pierwiastków, przy minimalnej wartości 
błędu. Dodatkowo przy optymalizacji prędkości 
przepływu gazu nośnego wzięto pod uwagę ilość 
tlenków CeO/Ce, nieprzekraczającą 3%. Warun-
ki aparaturowe i wartości optymalne dla opraco-
wanej metody przedstawiono w tabeli 1 [6]. 

Ostatnim etapem opracowania metody była 
jej walidacja. W tym celu wyznaczono ilościo-
we parametry procedury analitycznej i cechy 
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wyniku pomiaru (tabela 2). Brak certyfikowa-
nego materiału odniesienia wymagał znalezienia 
innej możliwości ustalenia spójności pomiaro-
wej, jej zapewnienia i wykazania poprzez zasto-
sowanie alternatywnych materiałów odniesienia, 
metody odzysku dla próbek wzbogaconych oraz 
porównanie otrzymanych wyników z wynikami 
otrzymanymi w niezależnym laboratorium ana-
litycznym. Opracowana i zwalidowana metoda 
oznaczania pierwiastków w miodzie z ustaloną 
spójnością pomiarową i oszacowaną niepewnoś-
cią cechuje się niskimi granicami wykrywal-
ności i oznaczalności, szerokim zakresem ozna-
czanych pierwiastków oraz wysoką precyzją. 
Powyższa metoda spełniła wymagane kryteria 
i została zastosowana do oznaczania składu pier-
wiastkowego próbek miodów pochodzących 
z Polski, w celu znalezienia markerów umożli-
wiających ocenę ich autentyczności [6]. 

4 MATERIAŁ BADAWCZY  

Materiał badawczy stanowiło 140 próbek mio-
dów niestandaryzowanych, reprezentujących 
trzy odmiany – miód rzepakowy, gryczany i spa-
dziowy. Próbki miodów pochodziły z Okręgo-
wych Spółdzielni Pszczelarskich, do których 
pszczelarze dostarczają miody bezpośrednio po 
zbiorach bądź bezpośrednio od lokalnych 
pszczelarzy z gwarancją pochodzenia botanicz-
nego i geograficznego. Próbki zbierano w okre-
sie od listopada 2006 roku do stycznia 2009 r.  

 

Rys. 3. Mapa reprezentująca pochodzenie próbek miodów. 

Miody przechowywano w szklanych naczy-
niach w temp. 4-5

o
C bez dostępu światła. Na 

rys. 3 przedstawiono mapę reprezentującą miej-
sca pobierania próbek miodów [5]. 

5 BADANIE AUTENTYCZNOŚCI PRÓBEK 
MIODÓW 

Analiza miodów jest analizą wielowymiarową 
i w celu charakterystyki próbek miodów nie-
możliwe jest zastosowanie tylko i wyłącznie 
jednego parametru opisującego jego właści-
wości. Stąd też w celu określenia autentyczności 
miodu konieczne jest badanie wielu zmiennych 
o szerokim zakresie właściwości, a co się z tym 
wiąże: otrzymanie złożonego kompleksu wielu 
danych [3, 5]. Dodatkowo zaawansowane tech-
niki analityczne generują wiele wyników dzięki 
możliwości analizy dużej liczby próbek, pocho-
dzących z wielu punktów pobierań i oznaczaniu 
w nich wielu analitów [1]. Wyniki otrzymane 
z analizy próbek miodów metodą ICP-MS sta-
nowiły obszerny zbiór danych, trudny do inter-
pretacji. Do ich opracowania posłużono się 
chemometrią, dziedziną, która pozwala na 
wydobycie użytecznej informacji z wielowy-
miarowych danych pomiarowych. Towarzyszy 
ona poszczególnym etapom rozwiązywania 
problemów, od ich sformułowania, do wnios-
ków końcowych. Opiera się na metodach klasy-
fikacji, grupowaniu czy modelach zależności 
[11]. Otrzymany zbiór danych utworzył macierz 
o n=140 przypadkach, m=15 zmiennych. 

Metody chemometryczne zastosowane do 
znalezienia markerów autentyczności miodów 
można podzielić na dwie grupy. Pierwszą 
stanowią metody oparte na rozpoznawaniu 
obrazów bez nauczyciela. Są to metody gra-
ficznej prezentacji relacji pomiędzy próbkami 
i obiektami w wielowymiarowej przestrzeni. 
Grupują one dane analityczne za pomocą metod 
skupiskowych, ale brak w nich podziału na 
podzbiory oraz mozliwości znalezienia reguł 
przynależności. Do najbardziej popularnych 
metod grupowania danych należą: analiza sku-
pień, CA (ang. Cluster Analysis) oraz analiza 
składowych głównych, PCA (ang. Principal 
Component Analysis) wraz z analizą czynni-
kową, FA (ang. Factor Analysis) [1, 7]. 

Drugą grupę tworzą metody kontrolowane - 
uczenia z nadzorem: liniowa analiza dyskrymi-
nacyjna LDA (ang. Linear Discriminant 
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Analysis) i drzewa klasyfikacji i regresji, CART 
(ang. Classification and Regression Trees). 
Polegają one na znajdowaniu reguł klasyfikacji 
bądź dyskryminacji obiektów (próbek) i przypi-
saniu próbek do kategorii. Ich celem jest 
opracowanie reguł logicznych, które pozwolą na 
podstawie zbioru próbek treningowych, należą-
cych do a priori znanych grup, przewidzieć 
przynależność nowych próbek do określonych 
grup [1, 14]. 

Ponadto często stosowaną metodą jest analiza 
wariancji ANOVA, która służy do weryfikacji 
hipotezy o równości wartości średnich w wielu 
próbach, tym samym pozwala na porównanie 
i znalezienie istotnych różnic pomiędzy anali-
zowanymi grupami. 

5.1 Pochodzenie botaniczne miodów 

W celu sprawdzenia podobieństwa pomiędzy 
badanymi odmianami miodów oraz istnienia 
charakterystycznego składu mineralnego dla 
danego miodu zastosowano analizę skupień. 
W przeprowadzonej analizie posłużono się 
algorytmem Warda jako miarą odległości 
tworzenia skupień oraz odległością euklidesową 
jako miarą podobieństwa [3]. 

W wyniku prezeprowadzonej analizy skupień 
(diagram drzewa grupujący próbki miodów 
rys. 4) wyodrębniono dwa skupienia, odzwier-
ciedlające surowiec, z jakiego powstał dany 
miód - nektar bądź spadź, dodatkowo skupienie 
1 grupuje miody rzepakowe i gryczane, 2 
odzwierciedla miody spadziowe. Na drugim 
diagramie (rys. 5) obserwujemy cztery skupie-
nia, które obrazują zawartość skorelowanych ze 
sobą pierwiastków w poszczególnych odmia-
nach miodów. Jednocześnie pierwiastki ze sku-
pienia 1 i 2 można przypisać miodom spadzio-
wym, z kolei pierwiastki ze skupień 3 i 4 powią-
zane są z miodami rzepakowymi i gryczanymi. 

Następnie, aby sprawdzić różnice składu mi-
neralnego dla poszczególnych odmian miodów, 
zastosowano metodę k-średnich (ang. k-Means 
Clustering). Metoda ta reprezentuje nieco inne 
podejście do oceny podobieństwa między gru-
pami niż analiza skupień (CA). Zbudowano 
model z trzema skupieniami, w którym każde 
skupienie odpowiada poszczególnemu gatun-
kowi miodu, gdzie skupienie 1- grupuje głównie 
miody spadziowe, 2- rzepakowe, 3- gryczane. 
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Rys. 4. Dendrogram reprezentujący podobieństwo próbek mio-
dów. Odmiany miodów: 1- spadź, 2 - rzepak, 3 – gryka. 
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Rys. 5. Dendrogram reprezentujący podobieństwo oznacza-
nych pierwiastków w próbkach miodów. 
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 W celu potwierdzenia istotnych różnic po-
między zmiennymi dla każdego skupienia zasto-
sowano analizę wariancji (ANOVA). Na pod-
stawie przeprowadzonej analizy zaobserwowa-
no, iż badane odmiany miodów różnią się zna-
cząco zawartością wszystkich pierwiastków. Na 
podstawie wyników statystyki F wywniosko-
wano, że zmienne, które mają największą war-
tość F (istotna dla p<0,05), stanowią główne 
kryterium decydujące o przynależności do 
skupień. Stąd też w głównej mierze zawartość 
manganu, ale także i potasu, glinu i boru jest 
czynnikiem wpływającym na klasyfikację mio-
dów do poszczególnych skupień. Zaobserwo-
wany efekt przedstawiono na wykresie średnich 
każdego skupienia (rys. 6) [5].  
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Rys. 6. Wykres średnich dla każdego skupienia; 1- miody spa-
dziowe, 2- miody rzepakowe, 3- miody gryczane. 

Następnie w celu znalezienia zależności 
pomiędzy badanymi pierwiastkami i próbkami 
miodów zastosowano analizę głównych składo-
wych (PCA), co pozwoliło na częściowe spoj-
rzenie na dane w zredukowanej przestrzeni 
wielowymiarowej (15 zmiennych sprowadzono 
do 5 składowych głównych), zachowując przy 
tym ponad 70% całkowitej zmienności. W wy-
niku przeprowadzonej analizy uzyskano pogru-
powanie poszczególnych przypadków - próbek 
miodów w zależności od odmiany botanicznej. 

Na podstawie wartości ładunków czynniko-
wych zaobserwowano pewną tendencję ułożenia 
się miodów spadziowych w tym samym kie-
runku co zmienne K, Al, Cu, Cd, Ni (PC 1), 
które pod względem ilości dominują w tych 
miodach oraz zmienną B mającą ładunek prze-
ciwny. Świadczy to o małej zawartości tego 
pierwiastka w miodzie spadziowym (tabela 3). 

Następnie do konstrukcji modelu klasyfika-
cyjnego zastosowano drzewa klasyfikacyjne 
CART i liniową analizę dyskryminacyjną LDA. 

Analiza LDA została zastosowana do roz-
strzygnięcia, które zmienne wyróżniają trzy 
naturalnie wyłaniające się grupy miodów. Ideą 
było sprawdzenie, czy grupy różnią się średnią 
danej zmiennej, a następnie zastosowanie tej 
zmiennej przynależności do określonej grupy. 
Zastosowana metoda pozwoliła odpowiedzieć na 
pytanie: czy istnieje możliwość rozróżnienia 
trzech odmian miodów na podstawie ich składu 
pierwiastkowego, a następnie wskazać, które 
z pierwiastków najbardziej różnicują poszcze-
gólne odmiany miodów. Pozwoliła również 
sprawdzić klasyfikację nowych przypadków do 
poszczególnych grup na podstawie uzyskanych 
obserwacji [5]. 

Tabela 3. Współrzędne czynnikowe zmiennych. Ładunki czyn-
nikowe zmiennych o najwyższym wkładzie wartości w skła-
dowe główne pogrubiono. 

 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 

Al 0,70 0,45 -0,13 0,10 0,32 

B -0,51 -0,21 0,33 0,50 0,16 

Ba 0,40 -0,59 0,08 0,33 0,01 

Ca -0,38 0,25 0,41 0,49 -0,41 

Cd 0,50 0,49 0,45 -0,10 -0,04 

Cr 0,28 0,19 0,39 -0,39 -0,43 

Cu 0,76 0,15 -0,27 0,22 -0,15 

K 0,83 0,11 -0,09 0,27 0,13 

Mg 0,72 -0,35 0,11 0,38 0,03 

Mn 0,27 0,01 -0,58 0,14 -0,70 

Na 0,46 -0,60 0,25 -0,19 -0,04 

Ni 0,69 0,56 0,26 -0,03 0,11 

Pb -0,07 0,11 0,63 0,13 -0,16 

Sr 0,45 -0,52 0,18 -0,10 -0,10 

Zn 0,45 -0,51 0,19 -0,33 -0,01 
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Rys. 8. Wykres rozrzutu wartości kanonicznych. Projekcja pró-
bek miodów zbioru modelowego na funkcje dyskryminacyjne 
1 i 2. 

W wyniku analizy kanonicznej wyróżniono 
dwie istotne (p<0,05) funkcje dyskryminacyjne 
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(przedstawione poniżej), co oznacza, że nasze 
wyniki pochodzą z populacji, w której w natu-
ralny sposób wyłaniają się 3 grupy (rys. 8). 

D1= -15,45+2,37K+0,84Mn-1,43B+0,77Al-0,51Zn+0,26Pb-

0,23Mg-2,62Sr+0,47Na+0,13Ca-0,58Ni 

D2= 4,75-1,00K+2,75Mn-0,77B-0,72Al+0,81Zn-1,81Pb+0,37 

Mg-3,59Sr+0,14Na-0,21 Ca-1,34Ni 

Powyższy model dyskryminacyjny skonstruo-
wany techniką LDA charakteryzuje się efektyw-
nością wynoszącą 100%. Skonstruowany model 
ma doskonałą moc predykcyjną, gdyż pozwala 
poprawnie sklasyfikować wszystkie próbki zbio-
ru testowego. Informacja o przypadkach po-
prawnie sklasyfikowanych w każdej grupie 
wskazuje na dokładność procedury klasyfika-
cyjnej (tabela 4). 

Tabela 4. Macierz poprawnych klasyfikacji. Wiersze: obserwo-
wana klasyfikacja. Kolumny: przewidywana klasyfikacja; p- 
prawdopodobientswo klas a priori p=0,33(3). 
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Rys. 9. Drzewo klasyfikacyjne dla próbek miodów (n=140) wg 
ich pochodzenia botanicznego. 

Celem klasyfikacji metody CART jest 
przewidywanie przynależności przypadków do 
grup stworzonych na podstawie reguł logicz-

nych, opartych na wartości predyktorów (zmien-
nych). W wyniku przeprowadzonej analizy wyb-
rano model z 3 węzłami terminalnymi i dwoma 
regułami logicznymi (rys. 9) [5]. Kolejne po-
działy próbek przeprowadzono dla zmiennych 
Mn i K, które charakteryzowały się największą 
mocą predykcyjną, wynoszącą odpowiednio 
100% i 92%. Zmienna Mn pozwoliła na skutecz-
ne rozróżnienie miodów rzepakowych od gry-
czanych, z kolei zmienna K rozdzieliła miody 
spadziowe od pozostałych. Na tej podstawie mo-
żemy powiedzieć, iż miody spadziowe charakte-
ryzują się zawartością potasu powyżej 7,1. 

Zgodność wyników z obu procedur (LDA 
i CART) potwierdza fakt, że właśnie zmienne 
K i Mn odgrywają istotną rolę w predykcji 
badanych odmian miodów i stanowią markery 
ich botanicznej autentyczności.  

5.2 Pochodzenie geograficzne miodów 

Jak już wcześniej wspomniano, autentyczność 
miodu można rozpatrywać w dwóch kwestiach: 
z jednej strony jako jego pochodzenie botanicz-
ne, jak również w odniesieniu do jego pocho-
dzenia geograficznego. Dlatego też w tej części 
pracy podjęto próbę zbadania różnic pomiędzy 
miodami pochodzącymi z różnych regionów na 
podstawie analizy pierwiastkowej miodów.  
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Rys. 10. Wykres średnich dla każdego skupienia wg pocho-
dzenia geograficznego miodów. 

W pierwszym kroku podjęto próbę zbadania 
różnic w składzie pierwiastkowym pomiędzy 
miodami pochodzącymi z różnych województw 
metodą k-średnich. Dla badanych miodów 
przedstawiono model z trzema skupieniami 
z uwzględnieniem ich pochodzenia geograficz-
nego. Wyniki w postaci wykresu przedstawiono 
na rys. 10. Poszczególne skupienia grupowały 
próbki miodów z różnych regionów geograficz-
nych Polski. Stąd też odpowiednio skupienie 1 



Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie... 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 270 

reprezentowało próbki z województw regionu 
Północno-Zachodniej Polski wraz z Wiel-
kopolska; 2- grupowało miody województw od-
powiadających Małopolsce; 3-stanowiło część 
centralną Polski. W zastosowanej analizie po-
grupowanie miodów do poszczególnych skupień 
odbyło się na podstawie zawartości Na, Zn i Mn. 

Zbudowano model LDA dla wszystkich 
próbek miodów w zależności od ich pocho-
dzenia geograficznego. Poszczególne woje-
wództwa pogrupowano w większe regiony ge-
ograficzne, z powodu braku odpowiedniej liczby 
próbek miodów reprezentujących każdy region 
(rys. 11): I Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, 
Świętokrzyskie; II Dolnośląskie, Opolskie; III 
Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie; IV Lubuskie, 
Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie; V Podlas-
kie, Warmińsko-Mazurskie; VI Pomorskie, 
Zachodniopomorskie. Pierwsza funkcja dyskry-
minacyjna (DF1) związana była z zawartością 
Al, DF2 reprezentowała K i Cu; DF3- Ca, Ba; 
DF4 – Cu oraz DF5– Mn. Efektywność powyż-
szego modelu niestety nie była zadowalająca, 
wynosiła 71,6% w grupie testowej i 54,5% 
w uczącej. Dlatego wykonano model LDA dla 
każdej z odmian osobno, w której uzyskano 
klasyfikację poszczególnych miodów wg ich 
pochodzenia geograficznego (rys. 11). Dla mio-
dów gryczanych obserwujemy wyraźne wyod-
rębnienie się próbek miodów z województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskie-
go oraz Dolnośląskiego. Dyskryminacja dla 
miodów rzepakowych wyodrębniła region Świę-
tokrzyski, a dla próbek miodów spadziowych 
uzyskano najlepsze zróżnicowanie pomiędzy 
poszczególnymi klasami. Efektywność klasyfi-
kacji dla poszczególnych odmian miodów 
przedstawiono w tabeli 5. Najlepszą dyskrymi-
nację uzyskano dla próbek miodów spadzio-
wych, wynoszącą 97,1%, następnie gryczanych 
91,7% oraz 90,9% dla rzepakowych. Ponadto 
pierwiastkami o największym udziale w dyskry-
minacji (markerami autentyczności) geogra-
ficznej były Mn i Ba – dla miodów gryczanych, 
K, Mg wśród rzepakowych oraz Mg, Al, Mn 
wśród spadzi [5].  

W przeprowadzonej analizie C&RT dla 
wszystkich badanych próbek miodów (n=140) 
poszczególne podziały odbyły się na podstawie 
zawartości: Al, Mg i Zn (rys. 12). Klasyfikacja 
miodów wynosiła 91% dla większości regionów, 
poza regionem II i III. Dlatego efektywność 
całego modelu jest znacznie mniejsza i wynosi 

tylko 50%, w porównaniu do efektywności 
uzyskanej w klasyfikacji metodą LDA [5]. 

Tabela 5. Macierz poprawnych klasyfikacji. Wiersze: klasyfi-
kacja obserwowana. Kolumny: klasyfikacja przewidywana; p- 
prawdopodobieństwo klas a priori p=0,33(3). 

Region 

Procent poprawnej klasyfikacji [%] 

Miody 
gryczane 

Miody 
rzepakowe 

Miody 
spadziowe 

Dolnośląskie 100 83,3 100 

Kujawsko-pomorskie 100 92,3 - 

Lubuskie 66,7 - - 

Małopolskie - - 100 

Podkarpackie - - 85,7 

Świętokrzyskie - 100 100 

Warmińsko-mazurskie 87,5 100 100 

Wielkopolskie - 81,8 100 

Zachodniopomorskie 100 100 - 

Suma 91,7 90,9 97,1 
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Rys. 11. Wykres rozrzutu wartości kanonicznych. Projekcja 
próbek miodów zbioru modelowego na funkcje dyskrymina-
cyjne 1 i 2. Regiony: I Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, 
Świętokrzyskie; II Dolnośląskie, Opolskie; III Mazowieckie, 
Łódzkie, Lubelskie; IV Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-
Pomorskie; V Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie; VI Pomor-
skie, Zachodniopomorskie; Województwa:  Wielkopolskie, 
□ Kujawsko-Pomorskie, ◊ Warmińsko–Mazurskie, ■ Świę-
tokrzyskie, ● Dolnośląskie, ▲ Lubuskie,  Zachodniopomor-
skie,  Małopolskie,  Podkarpackie. 
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Rys. 12. Drzewo klasyfikacyjne dla próbek miodów wg ich po-
chodzenia geograficznego. I Śląskie, Małopolskie, Podkarpac-
kie, Świętokrzyskie; II Dolnośląskie, Opolskie; III Mazowiec-
kie, Łódzkie, Lubelskie; IV Lubuskie, Wielkopolskie, Kujaw-
sko-Pomorskie; V Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie; VI Po-
morskie, Zachodniopomorskie. 

5.3 Miody na świecie 

Metody chemometryczne zastosowano także 
w celu porównania polskich miodów z miodami 
na świecie, korzystając z danych literaturowych. 
Lektura publikacji poświadczyła, że otrzymane 
wyniki były rezultatami wiarygodnymi. 

W wyniku grupowania próbek miodów 
pochodzących z różnych krajów, metodą CA, na 
podstawie ich składu pierwiastkowego, otrzyma-
no dwa skupienia (rys. 13). Skupienie 1 głównie 
reprezentowało miody z Czech, Włoch i Egiptu. 
Z kolei skupienie 2 zawierało miody polskie, 
hiszpańskie oraz tureckie. Ponadto zaobserwo-
wano wyodrębnienie się polskich próbek mio-
dów stanowiących jednorodną oddzielną grupę. 

W metodzie LDA w projekcji próbek zbioru 
modelowego na funkcje dyskryminacyjne 1 i 2 
oraz 2 i 3 uzyskano wyodrębnienie odmian mio-
dów z Egiptu, Turcji i Polski tworzących odręb-
ne klasy (rys. 14). Następnie do klasyfikacji 
miodów polskich, hiszpańskich oraz włoskich 
zastosowano model CART (rys. 15). Podział 
próbek miodów w zależności od pochodzenia 
przeprowadzono dla zmiennych Zn i Ca, które 
charakteryzowały się największą mocą pre-
dykcyjną. Zmienna Zn pozwoliła na skuteczne 
rozróżnienie miodów polskich od pozostałych. 
Z kolei zmienna Ca rozdzieliła miody włoskie 
od hiszpańskich. Ponadto możemy powiedzieć, 
iż zawartość cynku w miodach z Polski w po-

równaniu z miodami na świecie stanowi marker 
jego autentyczności. 
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Rys. 13. Dendrogram reprezentujący podobieństwo próbek 
miodów z różnych krajów. (AR Argentyna, AT Austria, BR Bra-
zylia, CL Chile, CZ Czechy, EG Egipt, FR Francja, ES Hisz-
pania, IN Indie, JO Jordania, MK Macedonia, PK Pakistan, PL 
Polska, PT Portugalia, SL Słowenia, CH Szwajcaria, TR Turcja, 
US Stany Zjednoczone, VE Wenezuela, IT Włochy).  
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Rys. 14. Wykres rozrzutu zmiennych kanonicznych dla próbek 
miodów z różnych krajów na świecie. 
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Rys. 15. Drzewo klasyfikacyjne próbek miodów pochodzących 
z Polski, Włoch i Hiszpanii. 

6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W niniejszej pracy przedstawiono pionierskie 
badania jednoczesnego oznaczania 15 pier-
wiastków (Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, 
Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) w próbkach miodów 
z Polski, wykorzystując w tym celu metodę ICP-
MS. Opracowana i zwalidowana metoda z wy-
kazaną spójnością pomiarową i oszacowaną 
niepewnością pozwoliła na określenie składu 
mineralnego próbek miodów, a do interpretacji 
otrzymanych wyników zastosowano metody 
chemometryczne.  

Z przeprowadzonej analizy wielowymiarowej 
wynika, iż na podstawie składu pierwiastkowego 
miodu możliwe jest jego pogrupowanie i kla-
syfikacja. Znaleziono markery autentyczności, 
rozpatrywane pod kątem pochodzenia bota-
nicznego, geograficznego i pochodzenia próbek 
miodów z różnych krajów na świecie, gdzie: 
 zawartość K i Mn odegrały istotną rolę 

w predykcji badanych odmian miodu i sta-
nowią markery autentyczności botanicznej 
badanych odmian miodów, 

 zawartości Mn i Ba w miodach gryczanych; 
K i Mg w miodach rzepakowych oraz Mg, Al 
i Mn wśród miodów spadziowych 

 oraz na tle miodów światowych polskie mio-
dy wyróżniają się specyficznym i charakte-
rystycznym składem mineralnym, na podsta-
wie którego można ocenić ich autentyczność.  

Metody chemometryczne są efektywnym na-
rzędziem w ocenie autentyczności miodów na 
podstawie ich składu mineralnego. A zastoso-
wana technika ICP-MS do oznaczania pierwiast-

ków w miodzie w połączeniu z chemometryczną 
oceną wyników jest prostą, szybką i wiarygodną 
metodą do oceny autentyczności próbek miodu.  
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