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• Türkiye’de 7.900.364 adet koloniyle, yıllık
105.727 ton bal, 4.440 ton balmumu üretimi
gerçekleştiriliyor (TÜİK,2017).

• Türkiye, Dünya sıralamasında; kovan varlığı
bakımından ikinci, bal üretiminde ise dördüncü
sırada yer almaktadır.

• Türkiye’de 2004 yılı itibariyle kovan başına bal
verimi 13.4 kg olup, bu verim dünya
ortalamasının altındadır.



Ülkemizde 4.000’e yakını endemik olmak üzere, yaklaşık 12.000 bitki
türü, çeşitli arı ırk ve ekotipleri yer almaktadır.





ARI 
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Gıda

Arı ürünlerinin insan, hayvan ve bitkilerin yaşamı açısından önemi kuşkusuz bir gerçektir. Dünyada besin,
gıda takviyesi, ilaç ve kozmetik olarak kullanılabilen, içine bir başka katkı veya bileşen katılmaksızın
doğrudan tüketilebilen, doğanın kadim reçetesi olan arı ürünlerinin doğal, etkili ve sağlıklı yapısının
korunabilmesi, ancak kaliteli üretim ile mümkün olabilir.





Son yıllarda insanlarda doğal ve sağlıklı beslenme bilincinin artması, tarımda gıda güvenliği
vurgusunu daha fazla önemli kılmıştır. Doğal içerikleri ve sağlığa yararlı özellikleri ile önemli
besin kaynakları olarak nitelendirilen arı ürünleri, arıcılık faaliyetlerinin arazi koşullarında
yapılması nedeniyle kovandan sofraya gelinceye kadar birçok risk ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bir başka deyişle, arı ürünlerinin kalitesi üzerine etki eden pek çok önemli
faktör, doğal arazi koşullarındaki üretim aşamalarında ortaya çıkmaktadır. Günümüzde arı
ürünlerinin gerek doğrudan, gerekse dolaylı olmak üzere ciddi biçimde ağır metal,
antibiyotik, pesitisit ve mikrobiyolojik kontaminasyon tehdidi altında olduğunu
görülmektedir. Bu durumun kaliteli arı ürünü üretiminde oluşturduğu ciddi sorunlara çözüm
“İyi Üretim Uygulamaları” olabilir mi?



Genel Kurallar

Modern teknolojinin bütün olanaklarının
kullanıldığı ve bunun sonucunda üreticiye
ekonomik verim düzeyinin üzerinde kazanç
sağlayan arıcılık uygulamasına “teknik
arıcılık” denmektedir.

Arıcılıkta iyi bir üretim için her şeyden önce
arıcının arıcılık eğitimi almış, yeterli bilgi
birikimi ve deneyime sahip olması büyük
önem taşımaktadır. Arıcı yeniliklere açık,
kendini geliştirebilen, öğrendiği bilgilerini
gelişen teknoloji ile harmanlayabilecek bir
ön görüye sahip olmalıdır. Ayrıca arıcının
üretim amacını iyi belirlemesi
gerekmektedir. Bir başka deyişle hangi arı
ürün ve/veya ürünlerini üretmeyi
hedefliyorsa, buna göre bir koloni yönetim
sistemi planlaması yapmalıdır.
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*Bulunulan yöreye uygun ekotipteki arı
kolonileri ile çalışılmalıdır. Arıcının bulunduğu
yöreye uygun olmayan arı ırk ve ekotipleri ile
çalışması, üretimde başarıyı azaltabilecek
önemli bir unsurdur.

*Kolonilerde genç ana arı bulundurmaya, iki
üretim sezonu ve bir kış döneminden sonra ana
arıyı değiştirmeye, oğul yüksüklerinden ana arı
üretmemeye dikkat edilmelidir.

*Ana arılar üreticinin istediği verim yönünde
seleksiyona tabi tutularak yetiştirilmeli, döl
kontrolü yapılmadan üretim kolonilerine
verilmemelidirler.



Koloni verimliliği öncelikle nektar ve polen kaynaklarının elverişliliğine bağlı olduğundan, arıcılıkta
başarı önemli ölçüde bu etmenlere bağlıdır. Kolonilere yakın mesafede bol kaynağın sunulması ve
belirli bir alana konulan koloni sayısının düşük tutulması, çiçeklenmenin başında kaynaklara ulaşılması
gereklidir. Arılık temiz çevrede olmalı, çevre kirliliği olmamalı, çevresinde konvansiyonel tarım
ilaçlarının kullanıldığı bitkisel üretim alanları bulunmamalıdır. Arılıklar arası mesafede hastalık ve
zararlıların yayılımı ve mücadelesi açısından önemlidir. Genel olarak; en az rüzgar tutan, insan ve
hayvan hareketlerinden uzak, fazla gürültülü olmayan, temiz su kaynağı bulunan alanlar seçilmelidir.



Kovan bölgesinin 3 km yarıçapı içerisinde bulunan alanlarda organik 
bitkisel üretim yapılmalı veya doğal bitki örtüsü bulunmalıdır.
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*100 litrelik bir şeker sıvısı hazırlamak için (bu karışım yaklaşık 75 kg şeker, 2 limon 
suyu, 50 litre su ile 7.5 kg bal içerecektir) içine 1 litre demlenmiş papatya veya kekik 
çayı eklenebilir.

* Taze polen arıya balla birlikte verilmemeli, ayrıca üzerinde delikler açılmış yağlı 
kağıt arasında suyla (kaynamış-soğumuş) hafif nemlendirerek verilmelidir.
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• Kovanlar doğal 
malzemelerden üretilmiş 
olmalıdır.

• Kovanların boyanmasında 
sadece balmumu,bezir
yağı, reçine,propolis veya 
bitki yağları 
kullanılmalıdır.

• Kovanların 
dezenfeksiyonu,pürmüz
ile yakılarak yapılır. 

• Diğer arıcılık malzemeleri 
ise kaynar suyla, kostik 
soda ve doğal bitki 
özlerinden yararlanılarak  
dezenfekte edilmelidir.
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Yöresel sınırlarda arı 
nakilleri, stressiz ve 

kısa zamanda 
gerçekleştirecek 
şekilde olmalıdır.

Kovan kayıtları mutlaka 
tutulmalı, yapılan 
işlemler (ana arı 

değişimi, besleme, 
mücadele, taşıma, 
oğul,kışlama vb.) 
kaydedilmelidir. 



*Arıcının hijyene önem vermesi, arılıkta giydiği maskenin ve uygulama öncesi ellerinin temizliğine
dikkat etmesi gereklidir.

*Kullanılan kovan ve diğer alet- ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi, özellikle el demirinin her
kullanım sonrası sodyum hipoklorit-kostik soda karışımı ile dezenfekte edilmesi hastalıkların
bulaşmasını önemli düzeyde önleyebilir.

*Arıcının kovanlarda hastalık ve zararlılarla mücadelede mutlaka iyi üretim uygulamalarında kullanılan
yöntem ve malzemeleri kullanması, arı ürünlerinde ilaç ve pestisid kalıntısı bulunmaması açısından
büyük önem taşımaktadır.

*Varroa mücadelesinde strateji; yörede eş zamanlı, düzenli, almaşık ve kalıntıya neden olmayan
uygulamaların gerçekleştirilmesi olmalıdır.



Arıcılıkta hastalık ve zararlılardan 
korunmak için;

1. Hastalığa dayanıklı ırklar, ekotiplerle çalışılmalı

2. Ana arılar iki üretim sezonundan sonra yenilenmeli

3. Kovanlarda düzenli hastalık ve zararlı kontrolü 
yapılmalı

4. Erkek arı larvaları denetlenmeli

5. Kovan malzeme ve aletleri dezenfekte edilmeli

6. Yeni petekler kullanılmalı

7. Kovanlarda yeterli besin kaynağı bırakılmalıdır



Hastalıkta doğru teşhis, kovanlarda gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmekte,
kalıntısız ürünler üretilmesini sağlamaktadır. Antibiyotik, hastalık önleme amaçlı
olarak kesinlikle kullanılmamalı, Nosemaya karşı hastalığı oluşturan olası
etmenler ortadan kaldırılmalıdır. İyi arıcılık tekniklerini uygulamak koloni sağlığını
ve verimini arttırır. Hijyenik arıcılık uygulamaları koloni sağlığının devamı için
uzun süreli koruyucu etkiye sahiptir. Arı sağlığı; virüsler, mikroorganizmalar ve
parazitlerin baskısı altındadır. Temizlik ve hijyen, arıları sağlıklı olmasını katkıda
bulunurken nosema, Avrupa yavru çürüklüğü, ve Amerikan yavru çürüklüğü gibi
hastalıkların yayılmasını da önler.



Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede

• Nosema: Karahindiba, civan 
perçemi, zahter otu, fesleğen, 
kekik, limon ve ökaliptus

• Kireç ve güve: Bacillus spp.

• AFB: Tarçın, kekik, limoni, 
lavanta, nane yağları 

• Varroa: Tarçın, ökaliptus, yeşil 
çay ağacı, limon, lavanta, 
defne, ceviz ağacı yaprağı, 
biyolojik yöntemler, kimi 
organik asitler



Arı ürünleri ısı ve ışıktan kolayca etkilenebildiğinden besin değerlerinde zamanla
değişimler ve mikrobiyolojik üreme söz konusu olabilmektedir. Her ürüne özgü
bu özellikler üreticiler tarafından bilinmeli, gerekli önlemler alınarak uygun
depolama koşulları sağlanmalıdır.



Arı ürünlerinin “İyi Üretim Uygulamaları”nda değerlendirilebilmesi için dikkat
edilmesi gereken temel noktalar şu şekilde özetlenebilir;

Standardizasyon; Tüketicinin damak tadına uygun arı ürünü bulma kolaylığı
sağlayan, ürünün değerini, sürekliliğini ve pazarlanabilirliğini artıran en önemli
kriterdir.

Katkı, kalıntı ve hijyen: Tüketici sağlığına karşı katkı kalıntı bırakacak her türlü
uygulamadan uzak durulması gerekir. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması
ürünlerinin tüketiciler tarafından tercih sebebi olacak, gıda güvenilirliğini
artıracaktır.

Koloni populasyon düzeyi: Kaliteli arı ürünü üretimi için koloni populasyon
düzeyinin optimal düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Hasat zamanı: Arı ürünün ne zaman, ne sıklıkta ve koşullarda hasat edileceğinin
bilinmesi, bu işlem sırasında ürünün kalitesinin en yüksek düzeyde korunması
gerekmektedir.



SONUÇ

Sağlık açısından önemi tartışmasız olan arı ürünlerinin elde edildiği çevresel
koşulların, kovan bakım-yönetim ve üretim uygulamalarının, üretimde kullanılan
malzeme ve ekipmanların, depolama koşullarının, ambalajlama niteliğinin,
tüketiciye dağıtımın süreklilik ve güvence dahilinde sağlanması; bir başka deyişle
“iyi üretim uygulamaları”, arı ürünlerine kalite ve standardizasyonu
getirmektedir. Bu üretim yöntemi ile üretilen arı ürünleri «güvenli» olarak
apiterapi de kullanılabilir.





27


