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ABSTRACT 
Organic bee pollen should be safe for consumers, of high quality and natural organoleptic 

parameters. In available guidelines for organic production of bee products, there is no specific 

information with regard to Good Manufacturing Practices (GMP) for bee pollen.  

Proposals for processing. Production only in clean places (3 km from intensive 

agricultural areas, roads and factories) is recommended.  Fresh bee pollen should be stored for 

two days in a freezer to kill pest insects and to avoid additional contamination. In Bulgaria, bee 

pollen should be dried at temperatures not higher than 45°C, and its humidity should not exceed 

12%. Infra-red ovens are recommended for the drying process (3 cycles of 45 seconds at 50
o
C) 

as well as vacuum storage to avoid losses of antioxidant activity, additional contamination and 

absorption of water. In Bulgaria, Infrared lamp hard glass (Double reflector splash water 

resistant system, 250 W/230-250 V, BR 125 IR RED, producer: Philips) could be used for 

drying.  

Proposals for conditions and period of storage. Two years in a cool, dry and dark place 

at 0 to 10
o
C, if vacuum-stored, and 1 year at 0 to 4 °С, if stored in hermetically closed packs 

allowed for foods. The study also discussed labelling according Regulation 1169 (2011), and 

possible microbiological hazards from consumption of organic bee pollen. Further research on 

the quantity of microorganisms (Enterobacteriaceae, moulds etc.) and toxins (ochratoxin A and 

aflatoxins B1, B2, G1, G2) in this bee product is recommended. 
Key words: organic production, bee pollen, Good Manufacturing Practices (GMP)  

 

Въведение 

Цветният пчелен прашец е продукт, събиран от медоносните пчели от цветовете на 

растенията и отнеман от кошничките на пчелите посредством прашецоуловител (Наредба 

№9, 2005). Сведенията за използването на събирания от пчелите прашец за храна от човека 

се увеличават след втората световна война, когато са изобретени прашецоуловителите 

(Bogdanov, 2014). 

В нашата страна през 1991 г. е въведена отраслова нормала, в която са посочени 

основните нормативни изисквания към цветния пчелен прашец, предназначен за консумация 

от човека, както и методите за неговото изследване  (Централен кооперативен съюз, 1991). 

Според актуалната нормативна уредба цветният пчелен прашец трябва да се изсушава  в 

сушилни с автоматично управление на температурата при температура до 45 °С до достигане 

на остатъчна влажност от 8 до 12 %. Регламентирано е и вакуумирано опаковане в 
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полиетиленови пликове и съхранение на продукта при температура от 0 до 4 °С (Наредба 

№9, 2005). 

Според испански автори химичните и биологични съставки на пчелния прашец се 

запазват по-добре при замразяване и изсушаване, в сравнение с използване само на 

изсушване (Dominguez-Valhondo et al., 2011). По данни на EFSA през последните години 

научните изследвания за въздействието на замърсителите на околната среда върху пчелите са 

свързани основно с пестицидите и тяхното въдействие върху пчелните популации (EFSA, 

2014). Тази констатация се подкрепя и от проучвания на международната природозащитна 

организация Грийнпийс, според които изчезването на пчелите и появата на наблюдавания 

през последните години „феномен на празния кошер” се дължи на пестицидите и тяхното все 

по-широко използване при глобализирането на интензивното земеделие (Greenpeace, 2014). 

Данните от достъпните литературни източници сочат, че органохлорните, органофосфорните 

пестициди и пиретроидите трябва да са в минимални количества, а нивото на тежките метали 

в пчелния прашец следва да е, както следва: Cd – 0,1 mg/kg, Pb – 0,5 mg/kg, As – 0,5 mg/kg, 

Hg – 0,03 mg/kg (Campos et al., 2008).  

Отдавна е известна основната роля на пчелите и пчелния прашец като своеобразни 

„биоиндикатори”, което означава, че натрупването на тежки метали, пестициди и др. 

замърсители се концентрира основно по пчелите и пренасяния от тях пчелен прашец 

(Bogdanov, 2006; Zheliazkova, 2013). 

Поради факта, че в световен мащаб се наблюдава тенденция за увеличаване на 

индустриалните замърсители, а в интензивното земеделие се използват все по-разнообразни 

химически средства, въпросът за гарантиране на безопасността при консумация от хората на 

все по-предпочитания, произведен при изискванията за биологично пчеларство пчелен 

прашец е изключително актуален.  

С оглед на безопасността за консумация на цветния пчелен прашец производителите 

следва да предоставят на потребителите два вида гаранции. На първо място, това е точното 

идентифициране на района и начина на получаване на продукта, гарантиращи липсата на 

замърсявания и висока биологична пълноценност. На второ място, са допълнителните 

гаранции, предоставяни от независимите сертифициращи структури, верифициращи 

спазването на регламентираните изисквания при този вид производство (Наредба № 35, 2001; 

Наредба №1, 2013).   

Произведеният съгласно изискванията за биопроизводство цветен пчелен прашец 

трябва да е чист откъм замърсявания, със специфични за вида и близки до натуралните 

качествени показатели (Bogdanov, 2006; Zheliazkova, 2013). Съгласно основното изискване за 

регистриране на био-пчелините в нашата страна, включително и тези, в които се получава 

цветен пчелен прашец, те следва да се разполагат на достатъчно голямо разстояние от 

всякакви източници на възможно замърсяване (Наредба № 35, 2001). При спазване на това 

изискване се постига косвена ганранция за липса на замърсители от химичен характер 

(тежки метали, пестициди и др.). 

В достъпните изисквания за биологично производство на пчелни продукти (Наредба № 

35, 2001; European Union Council Regulation on organic beekeeping, 1999; New Zealand 

technical rules for organic beekeeping, 2001; Canadian Organic Honey Standards, 2008; USA 

N.O.S.B. standard draft for organic beekeeping, 2008), се установява липсата на специфична 

информация, касаеща Добрите Производствени Практики (ДПП), при производството на 

цветен пчелен прашец, гарантиращи липсата и на физични замърсители в продукта. С оглед 

постигане на цялостна продуктава безопасност в настоящия момент е особено актуално и 

точното посочване на конкретните микробиологични опасности, яваващи се основни при 

продължителния период на съхранение на този пчелен продукт. 

През настоящата година влезе в сила Регламент 1169 (Regulation (EU) No 1169, 2011), 

касаещ етикетирането на храните и въвеждането на по-строги правила, свързани с по-
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добрата информираност на потребителите за състава, хранителната стойност, произхода, 

потенциалните възможности за непоносимост от определени групи консуматори, 

препоръчителния дневен прием и др. В достъпните литературни източници се установяват 

малък брой предложения за изисквания към етикетирането на цветния пчелен прашец 

(Bogdanov, 2014; Campos et al., 2008; Nogueira et al., 2012), като липсват такива за продукта, 

произведен при условията на сертифицирано биопроизводство.    

Цели на настоящото проучване са, да се предложат основни изисквания за Добри 

Производствени Практики (ДПП) при първична обработка, съхранение, етикетиране и 

реализация на произведения при изискванията за биопроизводство цветен пчелен прашец, 

както и да се посочат основните микробиологични опасности при този хранителен продукт. 

 

Материал и методи 

Въз основа на достъпните литературни източници в статията са описани факторите, 

влияещи върху качеството на биологично произведения пчелен прашец и са направени 

предложения за конкретизиране на изискванията за Добри Производствени Практики (ДПП) 

към условията за преработка и съхранение, с оглед запазване на неговите натурални 

качествени характеристики и гарантиране на продуктовата безопасност. 

Наличната информация относно етикетирането на цветния пчелен прашец 

понастоящем не кореспондира с актуалните изисквания за етикетиране на храните 

(Regulation (EU) No 1169, 2011). Горепосоченото провокира извършването на допълнителни 

проучвания, с оглед подпомагане на бъдещото прецизиране на изискванията при етикетиране 

и представяне на произведения при изискванията за биопроизводство цветен пчелен прашец. 

В статията е извършен и преглед на основните микробиологични опасности за продукта 

като се обосновава необходимостта от задълбочаване на изследванията в това научно 

направление, с оглед цяластно гарантиране на продуктовата безопасност. 

 

Резултати и обсъждане 

I.Предложения за Добри Производствени Практики (ДПП) на произведен при 

изискванията за биологично производство цветен пчелен прашец 

Производството на цветен пчелен прашец за консумация от хора следва да става при 

спазване на някои основни изисквания. Предпазването на продукта от попадане на 

пестициди и др. химични замърсители, налага пчелините да са отдалечени поне на 3 km от 

площи с интензивно земеделие, пътища и промишлени предприятия (Bogdanov, 2006).   

С оглед възпрепятстване на първоначалното нарастване на броя на микроорганизмите 

се препоръчва ежедневно събиране на прашеца и неговата незабавна последваща обработка 

(Bogdanov, 2014). 

С цел унищожаване на насекомите-вредители при неизсушения пчелен прашец, следва 

да се прилага първоначално двудневно съхранение във фризер (Moosbeckhoefer and Ulz, 

1996). С това се избягва и допълнителната контаминация на продукта с физични и 

микробиологични замърсители.  

Необходимо е по-широкото въвеждане в практиката и на предварително пречистване на 

пчелния прашец от физични замърсители. За тази цел се препоръчва използването на 

електрически веялки (Пчеларски център-южен, 2014a), където събраният прашец се почиства 

чрез обдухване.  

Съгласно актуалните изисквания в РБългария пчелният прашец трябва да се подлага на 

изсушаване при температури не по-високи от 45°C и да бъде с водно съдържание не по-

високо от 12% (Наредба №9, 2005). Според предложението за международен стандарт за 

пчелен паршец тази температура, следва да е 42°C, при постигане на крайни стойности за 

водното съдържание от 6% (Campos et al., 2008). 
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С оглед спазване на нормативните изисквания за поддържане на ниски температури 

при изсушаване на прашеца се препоръча използването на електрически сушилни с 

възможности за регулиране на температурата  (Пчеларски център-южен, 2014b).   

Според португалски автори, за изсушаване на цветния пчелен прашец се препоръчва и 

използването на фурни с инфрачервена светлина (3 пъти по 45 секунди при 50ºC), (Bogdanov, 

2014). В нашата страна подобни условия би могло да се постигнат посредством Infrared lamp 

hard glass (Philips,2014). Според данни от дистрибутора с помощта на лампата би могло да се 

поддържа температура под 45С на нивото на поставен в тънък слой влажен пчелен прашец 

на разстояние около 20 см. от долната повърхност на лампата и така за около 40 часа да се 

постигне изсушаване на продукта до остатъчна влажност под 12%. Според достъпните 

литературни източници този тип облъчване се препоръчва освен за изсушаване в 

хранителната индустрия и за постигане на оптимална температура при отглеждане на 

селскостопански животни (Zulovich, 1993). 

Най-нови данни сочат, че вакуумното съхранение на цветния пчелен прашец е за 

предпочитане, поради това, че при него се избягва понижението на антиоксидантната 

активност (Bogdanov, 2014). Този начин на съхранение се препоръчва и поради 

възпрепятстването на допълнителната контаминация и адсорбцията на вода в продукта.  

 

II.Предложения за етикетиране на произведен при изискванията за биологично 

производство цветен пчелен прашец 

Задължително изискване, съгласно Регламент 1169 (Regulation (EU) No 1169, 2011), е 

размерът на малките букви на етикетите да е равен или по-голям от 1,2 мм. Пчелният прашец 

следва да носи съобразеното с нормативните изисквания наименование цветен пчелен 

прашец. То точно идентифицира естеството и характера на продукта, съгласно изискванията 

на член 19, 1(ii) от Регламент 1169 (Regulation (EU) No 1169, 2011). 

На етикетите на цветния пчелен прашец задължително следва да се посочват и 

съставките на продукта, предизвикващи алергични реакции (Regulation (EU) No 1169, 2011). 

Би следвало в бъдещи проувания да се направят конкретни предложения за добавка на текст 

при етикетирането на продукта чрез обстоен анализ на данните относно потенциалната 

алергогенност на цветния пчелен прашец и евентуалната наличност на някои 

микроорганизми (Geyman, 1994; Greenberger et al., 2001; Jagris and Sussman, 2012; Puente et 

al., 1997; Smirnova, 2008). 

На етикетите на цветния пчелен прашец, следва да се изписват и номиналното тегло на 

продукта, партидния номер, производителя и страната на произход (Regulation (EU) No 1169, 

2011).  

Задължително трябва да се посочва и регистрационния номер на пчелина и 

сертификационния орган, съгласно националното законодателство за биологично 

производсдтво (Наредба № 35, 2001). На опаковката е необходимо да се поставят и знаците 

за биологично производство за ЕС и РБългария (Наредба №1, 2013). 

На етикетите следва да фигурира и датата на минимална трайност на продукта (”най-

добър до:”). Тя следва да е съобразена с изискването за съхранение при вакуумно опаковане 

на продукта за период от 2 години на студено, сухо и тъмно място при 0 до 10
 o

C (Bogdanov, 

2014) или 1  година при 0 до 4 °С, в случай на съхранение в херметически затворени 

опаковки, разрешени за използване при храните (Наредба №9, 2005).  

Препоръчителната дневна употреба от по 2 пълни чаени лъжички (около 10 гр.) за 

възрастни, а при деца 1 пълна чаена лъжичка (около 5 гр.), също следва да фигурира на 

етикетите на цветния пчелен прашец (Bogdanov, 2014).  

Според актуалните нормативни изисквания на етикетите трябва да фигурират и знаци 

за рециклиране, за отпадъци от съответния вид опаковки, както и бар-код с информация за 

производителя и артикула (Regulation (EU) No 1169, 2011)..  
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III. Микробиологични опасности при биологично произведен цветен пчелен 

прашец 

Важен момент при получаването, първичната обработка, опаковането и особено при 

съхранението на пчелния прашец е установяването на допустими нива за различни 

микроорганизми със значение за човешкото здраве. Неизсушеният цветен пчелен прашец 

има водно съдържание между 20 и 30%, поради което в него могат да се развиват 

микроорганизми (Bogdanov, 2014).  

Съгласно отрасловата нормала от 1991 г. в нашата страна се посочва изискването за 

липса на патогенни микроорганизми в прашеца без те да се конкретизират и посочват 

критерии за тяхното наличие (Централен кооперативен съюз, 1991). Наредбата, която 

регламентира изискванията за цветния пчелен прашец, също не посочва конкретни 

микробиологични изисквания към този пчелен продукт (Наредба № 9, 2005).  

Направени са сравнително малък брой проучвания за установяване на микроорганизми 

от значение за човешкото здраве в цветния пчелен прашец. Някои автори посочват, че той би 

могъл да съдържа големи количества ентеробактерии, които надхвърлят допустимите нива. 

Микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae могат да се установят и в околната среда 

(почвата, водата и др.). Те са обичайна част от чревната микрофлора на животните и човека. 

Сред тях се срещат непатогенни и патогенни бактерии за човека. Те могат да се открият в 

непреработените храни, поради което наличието им се посочва като индикатор за фекална 

контаминация (NSWFA, 2009; Bouriche et al., 2011).  

Особено важен момент, свързан с безопасността на биологично произведения пчелен 

прашец представлява процесът на натрупване на микотоксини в резултат на развитието на 

плесени (Medina et al., 2004; Brindza et al., 2010). За предотвратяването му се препоръчва 

ежедневното събиране, последвано от незабавно изсушаване и съхранение на прашеца при 

ниски температури (Bogdanov, 2014). Други автори не препоръчват изсушаване на прашеца 

при ниски температури, поради възможността при тези условия развитието на плесените и 

натрупването на микотоксини да продължи (Serra and Alegret, 1986).  

Съхранението на прашеца без изсушаване при оптимални за плесените температури 

доказано води до наднормени нива на охратоксин A (OTA) и афлатоксини B1, B2, G1 и G2 

(Gonzalez et al., 2005; Pitta et al., 2010). Афлатоксините и охратоксин А са термостабилни и 

провокират ракови заболявания (Boudra et al., 1995; Pitta et al., 2010). Това показва, че при 

определени условия на съхранение, пчелният прашец би могъл да съдържа наднормени 

количества от някои плесенни токсини и да представлява съществен риск за здравето на 

консуматорите.  

 

Заключения 

С настоящата разработка се правят предложения за добри Производствени Практики 

(ДПП) при първична обработка, съхранение, етикетиране и реализация на произведен при 

изискванията за биопроизводство цветен пчелен прашец. 

С оглед постигане на цялостна продуктова безопасност на биологично произведения 

цветен пчелен прашец препоръчаме извършването на бъдещи проучвания върху 

количеството на микроорганизмите (сем. Enterobacteriaceae, плесени и др.), както и на 

възможностите за комулиране на микотоксини (охратоксин А и афлатоксини B1, B2, G1, G2), 

при различни условия на съхранение на този пчелен продукт. 
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