
BAL	ARILARININ	BİTKİSEL	
ÜRETİMDEKİ	ÖNEMİ																
(ARI	VE	TOZLAŞMA)

Arıyı öldürme, verimi düşürme...!

Ø Bal arıları nektar ve polen toplamak �ç�n 

ç�çekler�  z�yaret  ett �kler�nde onların 

döllenmes�n� ve ürünün oluşmasını sağlarlar.

Ø Bu nedenle bal arıları ekoloj�k s�stem�n 

öneml� b�r parçasıdırlar.

Ø Bal Arılarının b�tk�sel üret�m�n n�tel�k ve 

n�cel�ğ�n�n artmasındak�  rolünden dolayı da 

arıcılık öneml�d�r.

Ø Yapılan araştırmalarda, arıcılığın b�tk�sel 

üret�me katkısının, bal, balmumu, polen g�b� 

ürünlerden elde ed�len gel�rler�n toplamından, 

kat ve kat (bazı araştırmacılarca 143 kat)  

fazla olduğu bel�rt�lmekted�r.

Ev�nde Sağımı,
Bayırda Bağını

Bahçende Arını eks�k etme

 B�tk�ler�n döllenmes�:

Ø Açık araz�lerde bal arısı, seralarda bambus 

arısı terc�h ed�lmel�d�r.

Ø İnsan gıdasının 1/3'ü arı tozlaşmasına �ht�yaç 

duyan b�tk�lerden oluşur.

Ø Gel�şm�ş ülkelerde meyve bahçes� sah�pler� 

arı kovanlarına bahçeler�ne koyan arıcılara 

ücret ödemekted�r.

ÜRÜN ARTIŞI İÇİN,
ARAŞTIRMACILAR DİYOR  Kİ...!

KI�RAZDA:                                            1 DEKARA              3-4 KOVAN

ELMA, ERI�K,  ARMUTA:                  1  DEKARA                 3  KOVAN

 VI�ŞNE, KAYISI, ŞEFTALI�DE:         1  DEKARA                 2  KOVAN 

BADEMDE:                                         1 DEKARA                   5 KOVAN

ÇI�LEKTE:                                            1  DEKARA                  7 KOVAN

YONCADA:                                         1  DEKARA                  1 KOVAN 

AYÇI�ÇEG� I�NDE:                               10 DEKARA               5-6 KOVAN

SALATALIK, KABAKDA :             10 DEKARA               2-3 KOVAN 

KAVUN,  KARPUZDA:                  10 DEKARA             2-3 KOVAN

ANASONDA:                                    10 DEKARA              5-6 KOVAN

PAMUKDA:                                       10 DEKARA              3-4 KOVAN 

BAL ARISI KOVANI KONULMALIDIR.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr



Ancak bal arılarının �nsanoğluna en büyük 

h�zmet�; b�tk�sel üret�mde; 

*S�metr�k meyve oluşumu,

*İç� tane dolu baklalar ve meyveler,

*Sıkı meyve veya tohum salkımları,

*B�rb�r�n�n aynı meyve veya tohum 

oluşumu,

*Meyveler�n eşzamanlı olgunlaşması 

sayılab�l�r k� bu değer,  arı ürünler�nden elde 

ed�len değerden kat kat büyüktür.

Üret�m alanında yeter� kadar bal arısı kolon�s� 
bulundurulduğu takd�rde :

Ayç�çeğ� üret�m�nde � � %25-50
Pamuk üret�m�nde � � %34-40
Elma-Armut üret�m�nde� %50-60
Kavun-Karpuz üret�m�nde� %95-100
D�ğer Meyvelerde � � %10-90
D�ğer Sebzelerde� � %10-90

Bal Arılarının    ve Ekos�stem, B�tk�sel Üret�m
Gıda Z�nc�r�ndek� önem�, tartışılmayacak kadar 
ortadadır.

BAL ARISI VE TOZLAŞMA      

(POLİNASYON)

Dünyada, gıda maddeler�n�n %90'ı 82 b�tk� 

türünden elde ed�lmekted�r. Bu b�tk� türler�nden 

63'ü (%77) s� arı tozlaşmasına ve sonucunda 

tohum ve meyve oluşturması �ç�n döllenmeye 

gereks�n�m duymaktadır. Bu b�tk�lerden özell�kle 

39 (%48)  b�tk� türü �ç�n arı tozlaşması mutlak 

gerekl�d�r. Yan� bu olmazsa olmaz b�r durumdur.

Ülkem�z Akden�z ve Yakın Doğu gen 

merkezler�n�n kes�şme noktasındadır. Bu 

nedenle ülkem�z eşs�z b�r tür ve çeş�t 

zeng�nl�ğ�ne sah�pt�r. 

Dünya'da yet�şt�r�len 138 meyve türünden 

75'�; 80 sebze türünden 60'ı ülkem�zde 

yet�şt�r�lmekted�r.

Bal arıları; bal, balmumu, arı sütü, propol�s, 

arı zeh�r� üreterek ve polen toplayarak �nsan 

sağlığı ve beslenmes� yönünden büyük b�r h�zmet 

vermekted�rler. 

Tek B�r Türden Polen Yükleme Davranışı

Arı başlangıçta hang� b�tk� türünün polen�n� 

terc�h etm�ş �se, genel olarak o tür polenlerle 

yüklenmey� sürdürmekted�r.

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa 
�nsanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı 
olmazsa, döllenme, b�tk�, hayvan ve 
�nsan olmaz.”

Albert E�nste�n
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