
ARI ÜRÜNLERİNİN 

ÜRETİMİ ve 

DEĞERLENDİRİLMESİ 





Polen 

Bitkilerin erkek üreme birimi 

olan polen, 21 günlük işçi arılar 

tarafından koloninin protein 

gereksinimini karşılamak için 

toplanmaktadır. 



Polen 



Bitkiler Neden Polen Üretir? 

Bitkilerin tohum ve 

meyve tutması için 

tozlaşma (polinasyon) 

olması şarttır. Bunun 

sonucunda döllenme 

ve meyve gerçekleşir. 



Arılar Niçin Polen Toplar? 

Yavru yetiştirmek 

Arı sütü üretmek 

Ne yazık ki bizim için değil!  



Polenin Kovanda Kullanımı 

 Ergin duruma gelen 3-6 günlük işçi 

arılar,  larvaları bal ve polenle beslerler. 

Genellikle 10 adet orta büyüklükte 

polen yükü bir bal arısını yetiştirmeye 

gerekli olan protein gereksinmesini 

karşılayabilmektedir 



Polenin Toplanması 

Bitkinin çiçeklerine nektar almak 

için giden arılar, vücutlarına bulaşan 

polenleri düzenli hareketlerle bir 

araya getirir, arka bacaklarında 

bulunan polen sepetçiğine 

biriktirerek kovana taşırlar. 



Polenin Toplanması 

Arılar kovana polen taşımak için günde  

5-20 sefer yapmaktadır. 

Bal arıları her seferinde 10-30 mg polen 

taşımaktadırlar. 

Bir koloni uygun koşullarda yılda 30-45 

  kg polen toplayabilmektedir. 



Bal Arılarının Poleni Taşıması 



Bal Arılarının Poleni Taşıması 



Corbicular Alan 



Polenin Hasadı 

 Bal arıları polen yüklerini arka bacaklarında 

toplayarak kovana getirmektedir. 

 Polen tuzağı ancak bir arının geçebileceği 

büyüklükte delik bulunan plastik plaka ile 

polenlerin biriktiği kutudan oluşmaktadır. 

 Kovan önüne takılı olan polen tuzağı arıların 

arka ayaklarında bulunan polenin tuzağın 

altında bulunan bölüme düşmesini sağlar. 



Polen Tuzağı Kullanımı 



Polen Tuzağı 



Polen Tuzağı Kullanımı 

Göz çapı büyüklüğü arı 

ırklarına göre değişmekle 

birlikte ortalama 5 mm’dir. 



Polen Tuzağı Kullanımı 



Polen Tuzağı Kullanımı 



Bitkilerde Polen Üretim Zamanı 

Bitkilerin çoğu 

polenlerini gün 

doğumu ile sabah 

saat 8 arasında, bir 

kısmı öğle 

saatlerinde, bir 

kısmı ise öğleden 

sonra salarlar.  



Kovanlara Tuzak Takma Zamanı 

 Bitkilerin yoğun polen salınımı yaptığı 

saatlerde (gün doğumu ile sabah saat 8 

arasında) tuzaklar takılmalıdır. 



Kovanlara Tuzak Takma Zamanı 

 Diğer zamanlarda da tuzak takılabilir. Ancak 

koloninin kendi ihtiyacını karşılaması için 

takılmamalıdır. Aksi halde koloni verimliliği 

düşecektir.  



Arılardan Toplanan Polenler 



Kovan Başına Üretim 

 Arıcılık yapılan bölgeye, floraya, 

mevsime, tuzak yapısına, tuzak takma 

zamanına, koloninin ırk ve kadro 

durumuna göre değişmekle birlikte bir yıl 

içerisinde 2-6  kg/koloni polen 

üretilebilir. 



Polen Saklama Yöntemleri 

1. Poleni Toz Şekerle Karıştırma 

2. Poleni Hamur Haline Getirerek Saklama 

3. Vakumla Saklama 

4. Poleni Dondurarak Saklama 

5. Hava İle Kurutma 



Polen Saklama Yöntemleri 

En yaygın ve pratik olanlar, 

 KURUTARAK SAKLAMA 

 DERİN DONDURUCUDA SAKLAMA 



Polenin Kurutulması 

 Havalandırma sistemi çalışan bir elektrikli 

fırında 30-35C’ de 5-6 saat tutularak kurutma 

yapılabilmektedir. 

 Polen nem oranı en fazla %5-10 düzeyinde 

olacak şekilde kurutulmalıdır. 

 Kurutulan polenler, içerisindeki yabancı 

maddelerden temizlenmeli ve elekten 

geçirilmelidir.  



Polenin Kurutulması 



Polenin Derin Dondurucuda Saklanması 

 Kurutulan polenler önemli düzeyde besin ve 

sindirilebilme özelliğini kaybettiğinden dolayı 

en uygun saklama şekli “hasad edilmiş taze 

polenin buzdolabı poşetleri içerisinde derin 

dondurucuda” saklanmasıdır. 

 Tüketileceği zaman derin dondurucudan 

çıkarılması ve tüketimi takiben kalan polenin 

derin dondurucuda saklanması gerekmektedir. 



Polenin Saklama Süresi 

 Kurutulmamış polen, oda sıcaklığında bir kaç 

gün içinde tüm besleyici değerini 

kaybetmektedir. 

 Derin dondurucuda taze polen 1 yıl 

saklanabilir. 

 Kurutulmuş polen oda sıcaklığında bir kaç 

ay, buz dolabında 1 yıl, buzlukta birkaç yıl 

saklanabilir. 



Polenin İçeriği 

 Polen,  %35 karbonhidrat 

  %20 protein 

  %20 su 

  %5 lipid 

  %20 diğer maddeler içerir. 

 K, Na, Ca, Mg, S, Al, B, Cl Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti, 

Zn mineralleri, A, B, C ve  E vitaminleri ile enzimler 

bulunmaktadır. 



Polenin Kullanıldığı Yerler 

 İlaç sanayinde 

 Yiyecek sanayinde 

 Arı kolonilerinin beslenmesinde 

 Bombus arılarının beslenmesinde 

 Yarış atlarının beslenmesinde 

 Kozmetik sanayiinde 

 Polinasyon çalışmalarında 

 



Apiterapide Polen 

 Sindirimi Kolaylaştırıcı 

 Hücre Yenileyici 

 Canlılık Verici 

 İştah Artırıcı 

 Hemoglobini Yükseltici 

 Sinirsel Rahatsızlıklar 

 Ülser  

 Stresle Mücadele 

 Seksüel Aktivite Artışı 

 Soğuk Algınlığı 

+ vs 



Polen, İlaç Değildir! 



Polenin Pazara Sunumu 



Polenin Pazara Sunumu 



Polenin Pazara Sunumu 



Polenin Pazara Sunumu 



Polenin Tüketimi 

Çocuklarda 2 çay kaşığı/gün 

Yetişkinlerde 20 g/gün 



Polen Tüketimi 

http://img690.imageshack.us/i/img2411w.jpg/




Arı Sütü 

5-15 günlük genç işçi arıların 

başlarındaki salgı bezlerinden 

salgılanan, besin değeri 

oldukça yüksek, beyaz renkli, 

peltemsi, hafif acımtırak bir 

arı ürünüdür. 



• Yavru ve ana arının devamlı beslenmesini 

sağlayan baldan çok daha fazla besin 

değerine sahip üründür. 

• 1-3 günlük çok genç işçi arıların bu bezleri 

fazla gelişmediğinden yaşlı işçi arıların ise bu 

bezleri dumura uğradığından arı sütü üretme 

kabiliyeti yoktur. 

• İşçi arıların sindirim organlarında bal ve 

polen çeşitli enzimler yardımıyla daha basit 

yapı taşlarına ayrılarak kana geçerler 

 



• Kana geçen bu maddeleri işçi arıların 

kafalarının iki tarafında bulunan 

hypopharyngal salgı bezlerinin yardımıyla 

salgılarını meydana geterirler. Ürettikleri bu 

salgıya arı sütü denir 

• Arı sütünün işçi arılar ile ana arı arasındaki 

cinsel farklılaşmayı meydana getiren, 

biyolojik bir etki yaptığı ve bu etkiden 

yüksek orandaki pantoteik asit miktarının 

sorumlu olduğu bildirilmektedir 

 

 



• Ana arının üretken olması ve ömrünün uzun 

olması arı sütü ile beslenmesinde gizlidir 

• İşçi arı larvaları 3 gün, ana arı larvaları 6 

gün arı sütü verilir 

• İşçi arı larvalarına larva döneminde 3 mg 

erkek arı larvalarına 10mg ana arı 

larvalarına 350 mg arı sütü alırlar 

 



• Arı sütü üretimi 100 yıl öncesine 

dayanmakla birlikte ilk çalışma 

çin’liler tarafından 1950 yıllarında 

başlamıştır. 

• Şu anda çin’in yıllık üretim kapasitesi 

1000 ton olduğu bildirilmektedir. 



Arı sütünün yapısı 

 • Arı sütü taze iken süt beyazı 

renginde ve hafif krema 

kıvamında olup, oda 

sıcaklığında bu renk hafif 

sarıya dönmektedir 

• Dışarıda saf halde iken 2-3 

saat içinde kimyasal 

yapısında değişmeler 

başlamaktadır 



Arı Sütünün İçeriği 

 
Arı sütünün yapısında;  

  % 66 su 

  % 12.34 protein 

  % 5.46 yağ 

  % 12.49 şeker 

  % 0.82 mineraller 

  % 2.84 bilinmeyen maddeler vardır. 

Ayrıca B, C ve D vitaminleri yönünden zengindir. 



Apiterapide arı sütü 

 
• Arı sütü bal ile karıştırılarak ya da dil altında 

eritilerek yenir 

• Yetişkin bir insan sabah aç karnına 0,5gr arı sütü 

alabilir 

• Günlük doz tedavi için 500-1000 mg kadar 

arttırılabilir çocuklar için bu miktar ½ yada ¼ ü 

kadarı verilmelidir 

• Ticari adı apitonin dir 



Apiterapide Arı Sütü 

Kozmetikte, fiziksel performansın 

uyarılmasında, öğrenme kapasitesi ve 

kendine güvenin sağlanmasında, cinsel 

sorunlarda, kansızlık, kolesterol, viral 

enfeksiyonlara karşı direncin artırılmasında, 

kanser, yüksek ve düşük kan basıncı damar 

sertliği, kronik ve tekrarlayan hastalıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. 



• Arı sütü insana hareket ve enerji verir 

• Organizmayı yenileştirici ve zindeleştirici 

özelliği vardır 

• Beslenme bozukluklarında ve zeka geriliğin 

tedavisinde endikedir 

• Cilt hastalıkları ve romatizmal hastalıklara iyi 

gelir  



Arı Sütü Üretimi 

Arı sütü üretiminin temeli; kalıplarla 

hazırlanan yüksükler içerisine 1 günlük 

larvaları transfer etme esasına dayalıdır. 

Transfer edilen larvaları taşıyan aşılama 

çerçevesi anasız koloninin ortasına konur. 

Anasız kolonide 72 saat duran aşılama 

çerçevesi alınarak arı sütü hasat edilir. 



Arı Sütü Üretimi 

• 9-10 çerçeve populasyona sahip koloninin 
transferden 6-7 gün önce ana arısı 1 çerçeve 
arısı ile birlikte boş ruşet kovana alınır. 

• Anasız olarak hazırlanan kolonideki açık 
gözlü yavrulu petekler alınarak diğer 
kovanlardaki kapalı yavru içeren peteklerle 
değiştirilir. Böylece 6-12 günlük yaşta genç 
işçi arılara sahip koloni elde edilmiş olur. 



Arı Sütü Üretimi 

• 5-6 gün sonra başlatıcı kolonide oluşan ana arı 

gözleri bozulur ve açık gözlü yavru 

bırakılmaz. Böylece anasız koloniler larva 

transferinde kullanılabilecek düzeye getirilir. 

• Anasız kolonilerde transfere başlamadan önce 

fazla petekler alınarak bölme tahtası ile boş 

kısım kapatılır. 



Arı Sütü Üretim Kolonisi 



Larva Transferinin Yapılması 

• Damızlık kovana önceden bırakılan 
boş petek 1-2 günlük larva içermiş 
şekliyle transfer için alınır. 

• Transfer rüzgar ve doğrudan güneş 
almayan kapalı ortamda yapılmalıdır. 

• Ortam sıcaklığı 22-28ºC, nem % 50-
55 olmalıdır. 



Larva Transferinin Yapılması 

• Aşılama yapılacak olan ana arı gözlerinin 
içerisine 1:1 oranında su ve arı sütü 
karışımından 1 damla konulur. 

• Transfer için larva, sırtının altından 
kaşığın ucuna alınır, ana arı gözünün 
tabanının ortasına bırakılır. 

• Anasız koloniye 30-60 adet larva 
transferi yapılmış çerçevesi verilir. 



Larva Transferinin Yapılması 

• Transfer edilen larva sayısı arttıkça 
üretilen arı sütü düzeyi de düşecektir. 

• Koloni şurup ve polen ikame yemle 
beslenir. 

• 6-12 günlük genç işçi populasyonu için 
4-5 günde bir, çıkmak üzere yavrulu, 
ancak açık gözlü larva içermeyen petek 
takviye edilir. Boş petek dışarıya alınır. 



Larvaların Transferi 



Günlük Larvalar 



Arı Sütü Hasadı 

Aşılamadan 72 saat sonra yüksükler 

içerisinde bulunan  larvalar bir pens 

yardımıyla atılır. 

Gözlerin tabanında bulunan arı sütü plastik 

veya tahta bir kaşıkla alınarak toplanır. 

Elde edilen arı sütleri ışık almayacak şekilde 

şişelere depolanır ve buzdolabında saklanır. 



Arı Sütü Üzerinde Larvalar 



Arı Sütü Hasadı 



Arı Sütü Üretim Miktarı 

Arı sütü üretim miktarı iç ve dış etkenlere 

bağlı olarak önemli oranda değişmektedir. 

Her bir yüksükten yetiştirme ve besleme 

yöntemine göre 213-328 mg süt elde edilir. 

Bir koloniden bir transfer döneminde 6.5-10.5 

g arasında arı sütü elde edilebilmektedir. Etkin 

bir yönetimle bir sezonda 1-1.5 kg arı sütü elde 

edilebilir. 



Arı Sütünün Pazara Sunumu 



Arı Sütünün Pazara Sunumu 



 

 

 

• ARI SÜTÜNÜN SAKLANMASI 



• Arı sütü sıcaklığı ayarlanmış ortamda birkaç 

yıl saklanabilir 

• Ağzı kapalı koyu renkli cam kaplarda ve ışık 

görmeyen yerlerde saklanmalıdır 

• Saf arı sütü -5 derecede, arı sütü mamulleri +5 

derece de serin ve rutubetsiz yerlerde 

mümkünse buzdolabında saklanmalıdır 

• Bala karıştırılarak oda koşullarında 1-2 yıl ve 

-20 derecede 4 yıl süreyle saklanabilmektedir 

• Dondurularakta  saklanabilir 





Propolis 

İşçi arıların bitkilerin filiz, tomurcuk ve 

kabuklarından topladığı yapışkan bir maddedir. 

Propolis % 50 reçine ve zamksı maddeler, % 30 

bitkisel mumlar, % 10 esansiyel yağlar, % 5 polen 

ve % 5 organik bileşik ve mineraller içermektedir. 

 Propolisin toplanması bölgelere ve mevsime göre 

değişmekte, genelde kavak, çam, akçaağaç, fındık, 

okaliptus, akasya, huş ve kestane alanlarından bol 

miktarda propolis toplanmaktadır.  



• Eski yunanlılar tarafından bulunmuştur ve 

propoli diye adlandırılmıştır 

• İşçi arılar tarafından ağaçların tomurcuk 

filiz ve sürgülerinden toplanan çok kuvvetli 

anti virel antibakteriyal ve antifungal etkiye 

sahip yapışkan organik bir maddedir 

• İşçi arılar tarafından kovanın çatlak 

yerlerinin kapatılmasında 

• Ölen böceklerin kokuşmasını önlemede 

• Petek hücrelerinin ve kovan cidarının 

parlatılmasında 



• Yavru alanlarının hastalıklardan 

korunmasında 

• Ana arı yumurtlamadan önce işçi arılar 

tarafından bütün petek gözleri temizlenir ve 

propolis ile dezenfekte edilir 

• Kovan içerisindeki besinleri korumak, 

yavruyu ve kendilerini çeşitli 

mikroorganizmalardan korumak için propolis 

toplar 



• Kovan içi sıcaklığın ve rutubetin 

mikroorganizmaların üremesi için optimal 

olan sıcaklık propolis sayesinde hiçbir 

enfeksiyon olmadan 80 milyon küsür 

yaşamlarını sürdürmektedir 

• Kovan içerisine giren büyük canlılarıda 

propolis sayesinde kaplayarak enfeksiyon 

oluşmasını engeller 

• Kovan giriş deliğini,kırık ve çatlakları da 

propolisle kaparatarak mikropların kovana 

girmesin ve üremesini engeller 

 

 



Propolisin bileşenleri 
• %50 reçine(ağaç sakızı 

• %30bitkisel mumlar 

• %10 uçucu yağlar 

• %5 polen %5 organik bileşikler ve mineraller 

• B1,b2,b6,c ve e vitaminleri 



Propolis üretimi 

 • Basit olarak kovanda giriş deliği ve 

çerçevelerde toplanan propolisin kazınmasıyla 

elde edilir 

• Teknik olarak daörtü tahtasının altına konan 

özel delikli naylona arılar propolisi bırakır 

• Bir kovanda normal şartlarda 150-200 gr 

propolis üretilir 

• Propolis üretimi bal üretimine zararı olmaz ve 

enfazla kafkas ırkı arı üretir 



• Arılar bu tedavi edici sakızımsı maddeyi 

karaçam, könar, kavak, kızılçam, meşe, 

akasya, söğüt ve meyve ağaçlarının sakız 

salgılayan bitkilerden sağlar 

 



Propolisin kullanım alanları yada 

apiterapi 
• Sindirim solunum ve dolaşım sistemindeki 

hastalık etmenlerini yok ettiği 

• İnternal toksinleri vücuttan attığı 

• Sentetik antibiyotiklerin aksine uzun süre 

propolis kullanımı zararlı bakterilerde direnç 

oluşturmamakta, yararlı bakterileri de 

olumsuz olarak etkilememektedir 



• Özellikle japonya da yapılan klinik 

çalışmalarda 3 ay ile 1 yıl sürekli bir şekilde 

alınan propolisin, çeşitli internal kanser 

hücrelerinin devitalize ettiği saptanmıştır 

• Herhangi bir yan etkisi yoktur 

• Propolis 15 derecede sertleşir 30 derecede 

yumuşar 85 105 derecede erir 

• Çin japonya  abd ve ab ülkelerinde sıvı 

propolis, propolis hapları, baharatlar, 

sabunlar ve kozmetikler geliştirilmiştir 



Apiterapide Propolis 

Dokuları onarıcı, damar büzücü, kanı 

pıhtılaştırıcı, yaraları iyileştirici, sedef, 

hemoroid, egzama, gibi cilt 

rahatsızlıklarında, ağız yaraları, diş ağrısı, 

mide ülseri, nefrit, idrar yolları 

enfeksiyonu, influenza ve diğer birçok 

hastalığın tedavisinde ve kozmetik 

sektöründe kullanılmaktadır.  



Propolis Verimi 

   Bir sezonda çeşitli faktörlere bağlı 

olarak bir kovandan 

“50-250 g/koloni” 
 propolis elde edilebilir. 



İşçi Arının Propolis Toplaması 



İşçi Arının Propolis Toplaması 



Propolis Toplamış İşçi Arı 



Propolis Elde Etme Levhası 



Propolis 



Propolis Üretimi 



Ham Propolis 



Propolisin Pazara Sunumu 



Propolisin Pazara Sunumu 



Propolisin Pazara Sunumu 



Propolisin Pazara Sunumu 



Propolisin Pazara Sunumu 



Propolisin Pazara Sunumu 



T e ş e k k ü r l e  r . . .  


