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Medobraní Svátek včelařů
Cesta k němu je složitá, tak si výsledek nekažme špatným postupem při medobraní.



➢ Med je přesycený roztok cukrů – 80-85%

➢ Vysoká viskozita závislá na teplotě

➢ Silný osmotický tlak zamezuje např. růstu kvasinek

➢ Hydroskopicita nad 55 % relativní vlhkosti vzduchu

➢ Špatný vodič tepla

➢ Krystalizace – krystalizuje glukóza

Vlastnosti medu



➢ Chyby na kvalitě medu při vytáčení se velice těžko  

napravují, většinou se nedají napravit vůbec

➢Včely produkují kvalitní med, k poškození dochází mimo 

úl, na cestě ke spotřebiteli

➢Prvotní je obsah vody v medu, maximální obsah by 

neměl být při vytáčení vyšší než 18-19 %

➢V medu nesmí být zbytky krmení a rezidua léčiv

Odběr medu



MEDOBRANÍ  – STANOVENÍ  VHODNÉHO  ČASU 

ODBĚRU PLÁSTŮ

➢Stanovení zralosti medu, záleží na zkušenosti včelaře 

➢1/3 zavíčkovaná, skládání na cedníku, důležitější

změření hustoty

➢Zvážení ve sklenici, hustoměr, ruční refraktometr,   

honeytester,

➢Odběr plástů bez denního přínosu

➢Snížení obsahu vody medu v plástech



Kontrola obsahu vody



➢ Materiál pomůcek musí vyhovovat požadavkům 

přímého styku s potravinami  - sklo, pocínovaný plech,  

potravinářský nerez, potravinářské plasty,      

potravinářský hliník – Vyhl. MZ ČR 385/01 Sb. 

➢ Konstrukce pomůcek  musí umožňovat jejich čistění a 

desinfekci

➢ Prostředí „prostoru pro vytáčení“ musí být  bezprašné a 

bez zápachu

ODVÍČKOVÁNÍ  A VYTÁČENÍ



Odběr plástů



Ohřev plástů před vytáčením



Odvíčkování plastů



Plnění do obchodního balení

➢ Šetrný ohřev – rozpuštění krystalů bez vysokého HMF

➢Ztekucování ve vodní lázni, v tepelné komoře, 

v  duplikátoru za míchání

➢U vodní lázně pozor na vlhkost vzduchu

➢U tepelné komory nucený pohyb vzduchu!

➢Po ztekucení ihned cezení

ZTEKUCOVÁNÍ



Schéma tepelné komory pro ztekucování medu

1-tepelně izolovaná stěna komory, 2-med, 3-čidlo termostatu, 4-ventilátor, 5-topení



Plnění do obchodního balení

PASTOVÁNÍ

➢U zákazníku postupně pastový med získává oblibu

➢Upravuje se řízenou krystalizací – urychlenou mícháním a 
teplotou kolem 15°C

➢Nádoba s míchadlem, možností ohřevu a ochlazení

➢Nejlépe se pastuje řepka po vytočení, není nutný ohřev

➢Napastovaný med se skladuje v chladnu, nemění konzistenci 



Pastování



Pracujeme s potravinou
To musíme mít stále na zřeteli, když chceme, aby nám zákazník důvěřoval.


