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Arı ürünlerinde güvenlik

• Başta bal olmak üzere arı ürünleri yıkanabilir, 
temizlenebilir veya ayıklanabilir maddeler olmaması  
nedeniyle saflık, temizlik ve kalite bakımından üze rinde 
özenle durulması gereken besin maddelerinin ba şında 
gelmekte ve bu özelli ğinden dolayı kalıntı düzeylerinin 
kabul edilebilir sınırları, et ve süt gibi çok daha  fazla 
tüketilen di ğer gıda maddelerine göre 10 kat daha dü şük 
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tüketilen di ğer gıda maddelerine göre 10 kat daha dü şük 
olabilmektedir.

• Bu nedenle üretimden pazarlamaya kadar geçen bütün 
safhalarda hijyenik ko şullara dikkat edilmesi yani fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik kirlili ğe karşı gereken önlemlerin 
alınması gerekmekte ve bu ko şullar altında yapılacak 
bütün uygulamalar arı ürünlerinde güvenlik kavramı 
altında incelenmektedir.



Güvenlik tehditleri

a) Çevresel etmenler

-Tarım İlaçları 

- Ağır metaller 

- Biyolojik tehditler (GDO)

b) Üreticiden kaynaklanan etmenler

- Arı hastalık ve zararlılarına kar şı kullanılan 
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- Arı hastalık ve zararlılarına kar şı kullanılan 
çeşitli kimyasallar ve antibiyotikler ile

petek koruma amaçlı kimyasallar

c) Kötü niyetli giri şimler

- Bal benzeri ürünler

- Şekerle yapılan ürünler 

- Balda ta ğşiş

- Balmumu katkıları



Tarım ilaçlarının ürünlere geçişi

Doğrudan bula şma yolları

a) Püskürtülen ilacın 
doğrudan nektar veya 
polene bula şması, 

b) Yağmur veya çi ğ ile 
yıkanarak bitkide veya 
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yıkanarak bitkide veya 
toprakta yüksek 
konsantrasyonda ortaya 
çıkması

Yağmur sularında belirlenen tarım ilaçları düzeyi ilaç lamada kullanılan Yağmur sularında belirlenen tarım ilaçları düzeyi ilaç lamada kullanılan 
düzeyden 100 kat daha fazla konsantre düzeyden 100 kat daha fazla konsantre olabilmektedi r..



Yeni kuşak tarım ilaçları ve  
bunların metabolitleri

Tohum kaplama ilaçları
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Eski ku şak pestisitlerden 7000 kat daha fazla zehirli olabi lmektedirler.



Pestisitlerin toksik etki dereceleri
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Etkinin Sürekliliği

1.Yıl
Kanola
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2.Yıl
Ayçiçe ği



Topraktan yüzeye çıkış
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Yağmur suları, yüzey suları ve yer altı su kaynakları bulaşma 
aracıdır.

Bulaşma bitkinin nektarı ve çiçek dı şı salgıları ile dolaylı olarak 
gerçekle şir ve etkileri yıllarca sürer.



Sanayi atıkları
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Petrokimya, Gübre ve Demir-Çelik Sanayi ile Termik santraller Cd, Pb, 
Ni ve Zn açısından en tehlikeli tesisler olmakla bera ber akla gelecek her 
türlü sanayi tesisleri ve sanayi siteleri önemli ki rlilik kaynaklardır.



Karayollarındaki gizli tehlike

Ağır metaller bakımından zengin bir kaynak olan egzoz  gazı özellikle 
suda çözünme özelli ği en yüksek element olan kadmiyum açısından 
oldukça zengin olu şu nedeniyle büyük bir tehdit olu şturmaktadır.

www.ariplatformu.org 08.09.201010

Bu nedenle özellikle göçer arıcı tarafından ula şım ve yerle şim kolaylı ğı 
nedeniyle tercih edilen yol kenarlarına arı konulma sından kaçınılmalıdır.



Genetiği değiştirilmiş organizmalar 
(GDO) ve güncel sorunlar

Doğrudan etki:   
Nektar ve polenin 

içerdi ği besin maddeleri

OLUMSUZ ETK İLER
Dolaylı etki: 

Mısır şurubunun 
(glikoz ve fruktoz) 
İnsan bünyesinde 
olumsuz etkileri
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GDO poleni içeren ürünlerin dı ş satım yolları da kapanmı ş bulunmaktadır.
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Arı ölümleri insanlar için 
tehlikenin olarak algılanmalıdır .

Ayrıca;



Üreticiden kaynaklanan 
kalıntı sorunları ve kaynakları

Yavru çürüklü ğü
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Yavru çürüklü ğü

Varroa

Petek Güvesi



Kalıntı sorunu çözümü

1. Kimyasal ilaç kullanımı yerine:

2. Yavru çürüklüklerinde  koruyucu ilaç kullanılmam alı

3. Petek saklamada  so ğuk havada depolama, formik asit veya   

- Islah yöntemleri
- Biyolojik kontrol yöntemleri
- Organik asitler
- Esansiyel ya ğlar tercih edilmeli
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3. Petek saklamada  so ğuk havada depolama, formik asit veya   

kükürt gazı gibi zararsız yöntemler kullanılmalı

4. Eğitim, sıkı kontrol, caydırıcılık politikası uygulan malı

5. Tüketici bilinci olu şturularak analiz edilmeyen veya kayna ğı 

belli olmayan ürünlerin alınmaması gerekti ği anlatılmalıdır.



Üretici kendi bulduğu veya duyduğu 
yanlış yöntemleri denememeli! 
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Özellikle bu maddeler balda  daha çok kalıntıya ned en olmaktan ba şka 
balmumunda da uzun süreli ve kümülatif kalıntılara neden olmaktadır.



Üretim sorunları ve çözüm önerileri

Üretici tarafından öncelikle ele 
alınması gereken konu kolonilerin 
güçlü olmasını sa ğlamaktır. 

Çünkü güçlü koloni;

Daha az hastalık ve zararlı, 
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� Daha az hastalık ve zararlı, 

� Daha az kalıntı riski, 

� Daha düşük maliyet, 

� Daha kaliteli ve standart ürün 

demektir.



Güçlü koloninin 
kalite ve gıda güvenliğine etkileri

Ballıkta üretim olana ğı nedeniyle;

a) Standart (monofloral) üretim, 

b) Daha az kalıntı,
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Daha az polen içeri ği nedeniyle; 

a) Geç kristalizasyon (HMF ve Diyastaz)

b) Daha çekici tat ve aroma
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Hijyen ve gıda güvenliği

Üretim yeri ve ekipmanın temizli ği 
gerek arıların gerekse arıcının 
sağlığı açısından büyük önem 

Hijyenik davranı ş hastalı ğı önleme nedeniyle kalıntı sorununun çzümünde
etkili olur,
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sağlığı açısından büyük önem 
taşıdığı gibi ürünlerin kirlili ğini de 
önemli derecede önler,

Özellikle göçer arıcılıkta arıcının ya şam alanı, ya şam biçimi ve sahip oldu ğu 
olanakların modernizasyonu balın saflı ğı ve temizli ği bakımından büyük 
önem ta şır.



Hijyenik davranış

• Kovanlar her yıl yıkanmalı, dezenfekte 
edilmeli ve pürmüz uygulaması 
yapılmalı, 

• Bulaşıcı hastalık durumunda eller ve 
ekipman dezenfekte edilmeli, kovanlar 
arasında çerçeve de ğişimi 
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arasında çerçeve de ğişimi 
yapılmamalı, 

• Üretim ve saklamada kullanılan 
ekipmanın gıda maddeleri kullanımına 
uygun malzemeden yapılmı ş olmasına 
ve uygun ko şullarda saklanmı ş 
olmasına dikkat edilmelidir.



Temiz su sağlamanın gıda güvenliği 
açısından önemi

Sürekli temiz su sa ğlayan 
sulukların kullanımı;

• Kimi hastalıkların önleyerek 
daha çok ilaç kullanımını önler,

• Ürünlerde kirlilik olasılı ğını 
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• Ürünlerde kirlilik olasılı ğını 
ortadan kaldırır.

• Bu nedenlerle basit görünse de 
hijyen açısından en önemli 
koşuların ba şında temiz su 
sağlayan suluk kullanımı büyük 
bir önem ta şır.



Paketleyiciden kaynaklanabilecek 
tehditler

� Katkı, Kalıntı ve Kalite sorunu olan 
ürünlerin analiz edilmeden 
alınması ve paketlenmesi,

� Uzun süreli ve kötü ko şullarda 
depolanarak ürünlerin yarardan 
çok zararlı hale gelmesi ve özellikle 
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çok zararlı hale gelmesi ve özellikle 
balda HMF içeri ğinin yükselmesi 
ve diyastaz sayısının azalması,

� Ballarda kristalizasyonu 
geciktirerek raf  ömrünü uzatmak 
amacıyla balların a şırı ısıtılması.



Tüketici bilincinin önemi ve 
tüketim riskleri

• Bebeklerde kullanım ( Clostridium botulinum)
• Yaralarda kullanım
• Diyabette kullanım
• Toksik balların kullanımı
• Alerji riskine kar şın ürünlerin bilinçsiz kullanımı va anaflaksi riski
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• Alerji riskine kar şın ürünlerin bilinçsiz kullanımı va anaflaksi riski
• Aktarların sansasyonel sunumları
• Organik arıcılık ve karakovan balı istismarı
• Bala uygulanan gerçek fiyatların hakiki ballara uyg ulanamayaca ğı 

teorisi ile dürüst satıcının itham edilmesi,
• Kristalizasyonun hile sayılması ve kimi üreticilerce  bu özelli ğin 

istismarı ve a şırı ısıtılmı ş balların gerçek bal olarak pazarlanması.



Kullanım dozları ve güven sınırları

Yetişkinler tarafından günde 50 ile 80 g 

Polen günlük kullanım dozu 20 g a kadar 

Çiğnemek, bir gün önce suda bekletmek, 
kurutmadan taze saklamak yararlanmayı artırır.Polen

Bal
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kurutmadan taze saklamak yararlanmayı artırır.

Profilaktik amaçla günlük kullanım 100-250 mg 
Apiterapi amacıyla günlük 10-15 g  
besin olarak günlük 20 g kadar 

Propolis günlük kullanım dozu 100x3 = 300 mg 

1/100 oranında bala karı ştırılabilir 
(Toz veya eriyik olarak)Propolis

Arı sütü

Polen



Teşekkür  ederim...

www.ariplatformu.org 08.09.201023

Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLUProf. Dr. Muhsin DOĞAROĞLUProf. Dr. Muhsin DOĞAROĞLUProf. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU

www.dogaroglu.comwww.dogaroglu.comwww.dogaroglu.comwww.dogaroglu.com


