Honungsbedömningskort
Utg 2017-08-08

Ifylles av biodlaren inför bedömningen
Gulmarkerat överförs från honungsbedömningsprotokoll

Bedömningskortet lämnas till biodlaren efter bedömningen.
Sammanställning av alla bedömningar görs av föreningen i ett
honungsbedömningsprotokoll som skickas till Biodlarnas expedition.
För användning av SBR Biodlarnas etikett krävs genomförd och
uppvisad Bihusesyn samt förpackningsmaterial godkänt enligt gällande
lagstiftning.

Medlemsnummer:
Namn:
Nej

Ja

Genomförd och uppvisad Bihusesyn
Förpackningsmaterial godkänt enligt gällande lagstiftning

Kortet ska bifogas den burk som lämnas till lokalföreningen för den årliga honungsbedömningen. Kortet och ett frankerat kuvert med eget namn och
adress, läggs i ett anonymt kuvert tillsammans med honungsburken och lämnas till lokalföreningen.
Egenskaper

Värdering

Avdragsvärde

Antal

Partikel >0,5<1 mm

0
1/partikel
4/partikel

Partikel > 1 mm

Underkänd

Inga partiklar
Renhet

Partikel < 0,5 mm

Slät
Konsistens

Märkbart kornig
Sandig
Grusig
Bra

Lukt och smak

Knappt märkbart främmande inslag
Tydligt främmande inslag
Obehagligt inslag

0
1

Ojämn färg
För honung främmande färg

Vattenhaltskontroll med
refraktometer

Vattenhalt högst 20%
Vattenhalt över 20%

0
2
4
6
0
1
2
Underkänd

För honung normal färg
Färg

Avdrag Noteringar (varje poängavdrag ska kommenteras)

Underkänd

%

0

% Underkänd
Summa avdrag

Maximala poängtalet 25 reduceras med summa avdrag.
Bedömningspoängen ska vara 16 poäng eller högre för godkänt
honungsprov.

25 - summa avdrag =

Underkänt honungsprov

Ort

Bedömningspoäng

Godkänt honungsprov, SBR-etiketten får användas

År-månad-dag

Honungsbedömningskommitténs ordförande

Renhet

Avdragsvärde 1 ges för varje upptäckt partikell med storleken upp till 0,5 mm.
Avdragsvärde 4 ges för varje upptäckt partikel med storleken över 0,5 mm och upp till 1 mm.
Underkänt honungsprov ges vid upptäckt av partiklar större än 1 mm.

Konsistens

Avdragsvärde 2 ges då honungens kristaller är så stora att de är märkbara dock utan att den kan betecknas sandig.
Avdragsvärde 4 ges då honungens kristaller är så stora att den känns sandig och är så hård att den inte kan beskrivas som hanterbar.
Avdragsvärde 6 ges då honungens kristaller är så stora så att den känns grusig.
Nyslungad honung och ljunghonung som inte kan bedömas eller belastas med feltal enligt ovan får endast saluföras med SBR-etikett om tilläggsetikett (nyslungad
eller ljunghonung) används och att biodlaren fått tidigare honungsprov godkända enligt reglementet. Vid honungsbedömningen skall avdragsvärdet för koncistens
inte räknas med i summa avdrag.

Lukt och smak

Avdragsvärde 1 ges om honungens lukt och smak har ett knappt främmande inslag som dock ej får göra ett obehagligt inslag.
Avdragsvärde 2 ges om honungens lukt och smak har ett tydligt främmande inslag som dock ej får göra ett obehagligt inslag.
Obehagligt inslag av lukt och smak på honungen innebär ett underkännande.

Färg

Avdragsvärde 1 ges om provet har blekts på burkens ena sida.
Underkännande ges om honungen har en för honungen främmande färg.

Vattenhalt

Vattenhalten för alla honungstyper och blandningar får vara högst 20 % undantaget ren ljunghonung som får innehålla en vattenhalt högst 23 %.
Underkänt ges för vattenhalter över ovan angivna normer eller om honungen har separerat/skiktats i en övre flytande och undre fastare fas.

