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Araþtýrma, Ege Bölgesi koþullarýnda bölge bal arýsý ekotipi Ege ( ) ve Kafkas ( ) x Ege
( melez gruplarýnda balmumu ve plastik yüksük kullanýmýnýn ve farklý sayýda (40, 60 ve 80 adet)
larva aþýlamanýn arý sütü verimi üzerine etkilerini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, Ege ekotipi koloni grubu, Kafkas x Ege melezi koloni grubuna göre aþýlama
randýmaný (% 68.96 3.42 ve % 61.86 3.79 ), bir yüksükteki arý sütü miktarý (32412.8 ve 29911.7 mg), ve toplam
arý sütü miktarý (228.211.8 ve 196.114.6 g) bakýmýndan yüksek ve farklý bulunmuþtur (P< 0.01).
Denemede, yüksük tipi bakýmýndan aþýlama randýmaný, bir yüksükteki arý sütü miktarý ve toplam arý sütü
miktarlarý benzer bulunmuþtur. Araþtýrmada, aþýlanan yüksük sayýsý artýkça aþýlama randýmanýnýn düþtüðü ancak
kolonilerin toplam arý sütü üretimlerinin arttýðý saptanmýþtýr.

: Bal arýsý ekotipleri, arý sütü üretimi, plastik yüksük ve balmumu yüksük.

( )

This research was conducted to determine the royal jelly production of Aegean ( ) and Caucasica
( ) x Aegean crossbred honeybee colonies in the conditions of South Aegean region. In addition to
that the effects of bee wax and plastic cups on the production by grafting 40, 60 and 80 numbers of larvae in each
group, was also determined.
The average acceptance rate (68.96 3.42 % and 61.86 3.79 %), amount of royal jelly in a cup (32412.8 and
29911.7 mg) and total colony yields of royal jelly (22811.8 and 196.114.6 g) were higher in Aegean ecotype than

x Aegean crossbred, respectively.
The differences between the colonies for cup types, the average acceptance rate, total colony yield and amount of
royal jelly in a cup were found insignificant. As the number of grafted larvae increased, the rate of acceptance of
colonies decreased, but the total royal jelly production of colonies was increased.

Honeybee ecotypes, royal jelly production, plastic and bee wax cup.
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GÝRÝÞ

Arýcýlýk, bitkisel kaynaklarý, arýyý ve emeði bir
arada kullanarak, insanýn varoluþundan bu yana
beslenme, saðlýk koruma ve saðaltma amacýyla
kullanmaktan vazgeçemediði bal, polen, arý sütü, arý
zehiri gibi ürünler ile günümüzde arýcýlýðýn önemli
gelir unsurlarýndan olan ana arý, oðul, paket arý gibi
canlý materyal üretme faaliyetidir. Arýlarýn
tozlaþmadaki etkin rolü de düþünülürse arýcýlýðýn
tarým sektörü içerisinde asla küçümsenmemesi gereði
ortaya çýkar (Fýratlý ., 2000).

Dünyanýn en eski arýcýlýk bölgelerinden biri olan
Anadolu'da hem yaban hem de yerleþik düzeninde arý
ve arýcýlýk hiç eksik olmamýþtýr. Bunda ülkemizin
zengin ve çeþitli florasý ve uygun ekolojisi etkili
olmuþtur. Ülkemiz 2003 yýlý verilerine göre 4.2
milyon koloni sayýsý ile Çin'den sonra ikinci sýrada,
60 190 ton bal üretimi ile Çin, ABD, Arjantin ve
Meksika'dan sonra beþinci sýrada, koloni baþýna 14.33
kg bal ile verimlilikte gerilerde yer almaktadýr
(Anonim, 2003). Türkiye 4.2 milyon koloni varlýðýna
karþýn istatistiklere girmeyecek düzeyde düþük polen

ve arý sütü üretimi nedeniyle bu ürünleri dýþarýdan
almaktadýr. Oysa 1950' li yýllarda arýcýlýkta yapý
deðiþikliði yapan Çin 2000 yýlýnda 1500 ton arýsütü,
3000-3500 ton polen, 2500 ton balmumu ve 300 ton
propolis üretmiþtir (Anonim, 2001).

Besin maddeleri yönünden zengin olan arý sütü
5-15 günlük yaþtaki iþçi arýlarýn üst çene (mandibular)
ve yan yutak (hypophryngeal) bezlerinden salgýlanan
gýda maddesidir. Krem renginde, pelte kývamýnda,
kendine özgü koku ve hafif yakýcý tada sahip bu gýda
maddesi ana arýlarýn ve genç larvalarýn beslenmesinde
kullanýlmaktadýr. Arý sütü içeriði arýlarýn
beslenmesine, yaþýna, mevsime ve larvalarýn yaþýna
göre deðiþmektedir. Arý sütünün yapýsýnda, ortalama
su (%66), proteinler (%12.5), yaðlar (%5.5),
karbonhidratlar (%12.5), kül (%0.8) bulunur.Arý sütü,
ayný zamanda, vitaminler, enzimler, hormonlar,
organik asitler de içerir (Leicker ., 1982; Karaali
1988). Kolonide saðladýðý yararlarýn insanlar
üzerindeki etkileri ortaya konuldukça arý sütü
üretimini artýrma çabalarý da hýzlanmýþ, her geçen gün
daha fazla sayýda arýcý arý sütü üretimine yönelmiþtir
(Piana, 1996). Kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý üretim
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potansiyeli olan arýcýlýkta geliþmiþ ülkelerde bilimsel
çalýþmalarý da hýzlandýrmýþ, özellikle Ýtalyan (

) arý ýrký içerisinde yeni hatlar geliþtirilmiþtir
(Shibi 1993a).

Subtropik iklimden çöl iklimine ve çok sert
iklim koþullarýna kadar her türlü deðiþimi gösteren
Anadolu, sahip olduðu zengin ve çeþitli florasý ile de
Afrika ve Avrupa anakaralarý ile birlikte arýnýn ve
arýcýlýðýn ana yurdu sayýlmaktadýr. Doðaldýr ki bu
çeþitlilik Anadolu'da farklý arý populasyonlarýnýn
oluþmasýna yol açmýþtýr (Adam, 1987). Türkiye bal
arýsý populasyonlarýný tanýmlamaya yönelik
çalýþmalarda farklý morfolojik, fizyolojik ve davranýþ
özelikleri gösteren populasyonlar saptanmýþtýr
(Bodenheimer, 1942; Adam, 1983; Ruttner, 1988;
Fýratlý ve Budak, 1994; Karacaoðlu ve Fýratlý, 1994
Genç 1999, Gençer ve Fýratlý, 1999; Güler
1999). Ege ekotipi olarak adlandýrýlan ve Ýzmir,Aydýn,
Denizli gibi Ege Bölgesi 'nde yetiþt ir i len
populasyonun diðer ekotiplerden, özellikle yavru
yetiþtirme gücü ve bal verimi bakýmýndan farklý bir
populasyon olduðu bildirilmektedir (Fýratlý ve Budak,
1994; Doðaroðlu, 1982; Doðaroðlu 1992,
Kaftanoðlu ., 1993; Güler ve Kaftanoðlu 1998;
Gençer ve Karacaoðlu 2003).

Kolonilerin arý sütü verimleri baðýmsýz ve
birbiriyle iliþkili bir çok faktör tarafýndan etkilenir.Arý
sütü üreten iþçi arýlarýn yaþý, aþýlanan larvalarýn yaþý,
sayýsý, hasat aralýðý, arý ýrký, kolonilerin beslenmesi,
üretim mevsimi, nektar ve polen kaynaklarýnýn arý sütü
verimine etkileri vardýr (Shibi ., 1993a,b). Bu
araþtýrma, ülke arýcýlýðý içinde önemli bir yeri olan
Anadolu arý ( )'nýn Ege ekotipi ve
karasal iklim koþullarýna uyumlu Kafkas ýrký (

) ile Ege ekotipi melezlerinin subtropik
iklim koþullarýnýn egemen olduðu Aydýn'da arý sütü
üretim potansiyellerini ve farklý yöntemlerin arý sütü
verimi üzerine etkilerini ortaya koymak amacý ile
yapýlmýþtýr.

Araþtýrma, Adnan Menderes Üniversitesi Çine
Meslek Yüksek Okulu Araþtýrma ve Uygulama
Ünitesi'nde bulunan 36 kolonide 1999-2000 yýllarýnda
yürütülmüþtür. Genotip gruplarýndan Ege ekotipi
kolonileri, önceki yýllarda ADÜ Ziraat Fakültesi'nde
kurulan Ege arýsý sürüsünden yetiþtirilen ana arýlar ile
oluþturulmuþtur. Araþtýrmanýn Ege x Kafkas melez
grubunun oluþturulmasýnda, Artvin'den ADÜ Ziraat
Fakültesi arýlýðýna getirilen Kafkas ( )
kolonilerinden yararlanýlmýþtýr. Ziraat Fakültesi
arýlýðýnda 1999 yýlýnda (denemenin 1.yýlý) Ege ve
Kafkas kolonilerinden ana arýlar yetiþtirilmiþ, bölgede
doðal olarak çiftleþtirilmiþtir. Aðustos ayýnda Çine
Meslek Yüksekokulu'nda bu ana arýlar eþit güçteki
kolonilere kabul ettirilmiþtir. Araþtýrmanýn ikinci
yýlýnda arý sütü üretimi, her grupta 3'er adet (1
baþlatýcý, 2 bitirici) koloni olacak þekilde (2x2x3)

faktöriyel deneme deseninde rasgele yüksük tipi ve
sayýsýna göre gruplara ayrýlmýþ, arý sütü üretimi
baþlangýcýndan bir gün önce baþlatýcý kolonilerin ana
arýlarý alýnmýþtýr. Araþtýrmada oluþturulan gruplar ve
kombinasyonlar Çizelge 1'de sunulmuþtur.

Çizelge 1'de de görüldüðü gibi 12 adet deneme
kolonisinin yarýsýný E genotipi diðer yarýsýný da KxE
genotipi oluþturmaktadýr. Her bir genotip grubunun (6
adet koloninin ) 3 adedine balmumundan yapýlmýþ
yüksükler (40, 60, 80 adet) diðer yarýsýna da plastik
yüksükler (40, 60, 80 adet ) verilmiþtir.

Aþýlama çerçeveleri kolonilere verilmeden önce
koloniler þeker þurubu ve polen destek yemi ile
beslenmiþlerdir. Balmumu yüksükler 9 mm çaplý
yüksük kalýbý ile saf balmumundan hazýrlanmýþ,
plastik yüksükler ise piyasadan saðlanmýþtýr.

Araþtýrmada arý sütü üretimi, 2000 yýlýnýn 13
Nisan - 7 Haziran tarihleri arasýnda yapýlmýþtýr. Arý
sütü üretimi sýrasýnda baþlatýcý koloniler, yedi gün ara
ile ayný gruptaki bitirici kolonilerden saðlanan kapalý
yavrulu çerçevelerle (tam yavrulu bir çerçeve)
desteklenmiþlerdir. Bir dönemde, her genotip
grubunda, 360 adet olmak üzere toplam 18 aþýlama
döneminde 12960 adet larva aþýlamasý yapýlmýþtýr.
Aþýlamada 18-24 saat yaþtaki larvalar kullanýlmýþtýr.
Larva aþýlamasý yapýldýktan 24 saat sonra kolonilerde
aþýlama çerçeveleri kontrol edilerek aþýlama
randýmaný belirlenmiþtir. Aþýlama randýmaný
aþaðýdaki formül yardýmýyla hesaplanmýþtýr (Jianke
and Weitua, 1995).

Aþýlamadan 72 saat sonra, kabul edilen
yüksüklerden larvalar bir pens ile alýnarak göz
içerisinde bulunan arý sütü ahþap bir kaþýk yardýmýyla
toplanarak tartýlmýþtýr. Denemede toplanan verilere
Minitab paket programý kullanýlarak üç faktörlü
faktöriyel varyans analizi ve Duncan testi
uygulanmýþtýr.
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Aþýlama randýmaný (%)= ( Tutan yüksük sayýsý /
Aþýlanan Yüksük sayýsý) x 100

MATERYALveYÖNTEM

Çizelge 1.

Grup Genotipler Yüksük Tipi Yüksük
No Sayýsý

Araþtýrmada oluþturulan grup ve kombinasyonlar

1 E Balmumu yüksük 40
2 E Balmumu yüksük 60
3 E Balmumu yüksük 80
4 E Plastik yüksük 40
5 E Plastik yüksük 60
6 E Plastik yüksük 80
7 Kx E Balmumu yüksük 40
8 K x E Balmumu yüksük 60
9 K x E Balmumu yüksük 80
10 Kx E Plastik yüksük 40
11 K x E Plastik yüksük 60
12 K x E Plastik yüksük 80
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BULGULAR

Aþýlama Randýmaný

Bir Yüksükteki Arý Sütü Miktarý

Toplam Arý Sütü Miktarý

A r a þ t ý r m a d a e l d e e d i l e n v e r i l e r i n
deðerlendirilmesi sonucu aþýlama randýmaný (AR), E
ekotipinde % 68.96 3.42, KxE grubunda %
61.86 3.79 olarak farklý (P<0.01) bulunmuþtur
(Çizelge 2).

Çizelge 2'de görüldüðü gibi yüksük tipi
bakýmýndan deneme kolonileri deðerlendirildiðinde,
balmumu yüksüklerine aþýlanan larvalarýn tutma oraný
% 65.23 3.49, plastik yüksüklere aþýlananlarda ise %
64.74 3.51 olarak benzer bulunmuþtur. Yapýlan
istatistik deðerlendirmeler sonucu interaksiyonlar
önemsizdir.

Bir koloniye aþýlanan larva sayýsý bakýmýndan
koloniler deðerlendirildiðinde ise, AR 40 larva
aþýlanan grupta % 74.83 3.41, 60 larva aþýlanan
grupta % 62.12 3.34, 80 larva aþýlanan grupta %
58.02 3.98 ve farklý (P<0.01) bulunmuþtur (Çizelge
2). Duncan Çoklu Karþýlaþtýrma testine göre 40
yüksük aþýlanan koloniler en yüksek AR ile birinci
grubu, 60 yüksük aþýlanan koloniler ikinci grubu ve 80
yüksük aþýlanan koloniler son grubu oluþturmuþtur.

Deneme kolonilerinde tutan her bir yüksükten
hasat edilen ortalama arý sütü miktarlarý Çizelge 3'te
verilmiþtir. Genotip gruplarýnda her bir yüksükten
hasat edilen ortalama arý sütü miktarý Ege ekotipinde
324 12.8 mg, Kafkas x Ege melez grubunda 299 11.7
mg olarak belirlenmiþ ve genotip gruplarý arasýndaki
fark önemli bulunmuþtur (P<0.01). Bu sonuçlara göre,
Ege ekotipi aþýlama randýmaný bakýmýndan melez
gruba üstünlüðünü, hasat edilen arý sütü miktarý
bakýmýndan da sürdürmüþ, tutan yüksük sayýsý yüksek
olmasýna karþýn beklenenin tersine her bir yüksükte de
daha fazla arý sütü üretmiþtir.

A r a þ t ý r m a d a e l d e e d i l e n v e r i l e r i n
deðerlendirilmesi sonucu Çizelge 3'de de görüldüðü
gibi bal mumundan yapýlmýþ yüksüklerden hasat
edilen ortalama arý sütü miktarý (305 14.5 mg),
plastik yüksüklerden hasat edilen ortalama arý sütü
miktarýna (302 18 mg) benzer bulunmuþtur .

Denemede aþýlanan yüksük sayýsýnýn bir
yüksükteki arý sütü miktarý üzerine etkisi önemlidir
(P<0.01). Çizelge 3'te de görüldüðü gibi yapýlan
Duncan testi sonucu aþýlama randýmaný sonuçlarýndan
farklý olarak en yüksek ortalama verim 338 16.6 mg
ile 60 yüksüðün aþýlandýðý grupta saptanmýþ, bunu
sýrasýyla 318 14.2 mg ile 40'lýk aþýlama grubu ve
290 18.0 ile 80'lik aþýlama grubu izlemiþtir.

Arý sütü üretimi yapan bir arýcýlýk iþletmesinde
verimliliðin temel ölçüsü üretim sezonunda koloni
baþýna verimdir. Kolonide üretilen arý sütü miktarý
besleyici iþçi arýlarýn sayýsý ve yaþýna, aþýlanan larva
sayýsýna baðlý olarak deðiþmektedir. Aþýlanan larva
sayýsý artýkça yüksükteki arý sütü miktarý düþmekte
ancak koloninin ürettiði toplam arý sütünde bir artýþ
olmaktadýr (Shibi ., 1993 b).

Çizelge 4 incelendiðinde Ege ekotipi kolonilerin
her iki yüksük tipi ve üç aþýlama sayýsý düzeylerinde ve
ortalama 228.2 11.8 g arý sütü üretimi ile ortalama
196.1 14.6 g arý sütü üreten Kafkas x Ege melez
grubu kolonilerden farklý bulunmuþtur (P<0.01)
.

Denemede, üretilen toplam arý sütü üzerinde
yüksük tipinin etkisinin olmadýðý ve bu faktör
bakýmýndan gruplarýn benzer olduðu saptanmýþtýr
(Çizelge 4). Koloniler aþýlanan yüksük sayýsý
açýsýndan deðerlendirildiðinde farklý bulunmuþtur. En
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Çizelge 2.

Çizelge 3.

Çizelge 4.

Genotip gruplarý, yüksük tipleri ve yüksük
sayýlarý bakýmýndan aþýlama randýmanlarý (%).

Gruplar ±S

Genotipler Ege 68.96 3.42 a
EgexKafkas 61.86 3.79 b

Yüksük Tipleri Balmumu 65.23 3.49
Plastik 64.74 3.51

Yüksük sayýlarý 40 74.83 3.41 a
60 62.12 3.34 b
80 58.02 3.98 c

a, b, c; P<0.01

Genotip gruplarý, yüksük tipleri ve yüksük
sayýlarý bakýmýndan arý sütü miktarlarý (mg / yüksük).

Gruplar

Genotipler Ege 324 12.8 a
EgexKafkas 299 11.7 b

Yüksük Tipleri Balmumu 305 12.3 b
Plastik 302 12.2 a

Yüksük sayýlarý 40 318 14.2 b
60 338 16.6 a
80 290 18.0 c

a, b, c; P< 0.01

Genotip gruplarý, yüksük tipleri ve yüksük
sayýlarý bakýmýndan toplam arý sütü miktarlarý (mg /
yüksük).

Gruplar

Genotipler Ege 228.2 11.8 A
EgexKafkas 196.1 14.6 B

Yüksük Tipleri Balmumu 205.7 13.8
Plastik 196.0 13.8

Yüksük sayýlarý 40 176.3 11.8 A
60 211.3 13.2 a
80 215.4 15.0 b

A,B; P<0.01 a, b; P<0.05

X x

X x

X x
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az aþýlama yapýlan 40 yüksüklük grup 176 11.8 g
toplam üretim ile 60 ve 80'lik gruplardan daha az süt
üretmiþtir (P<0.01). Aþýlanan yüksük sayýsý 60 olan
grup 211 13.2 g arý sütü verimi ile, 215 15.0 g arý
sütü verimine sahip 80 yüksük aþýlanan gruptan farklý
(P<0.05) bulunmuþtur. Buna göre aþýlanan larva sayýsý
artýkça toplam arý sütü miktarýnýn da arttýðý
saptanmýþtýr (Çizelge 4).

Denemenin yürütüldüðü Ege Bölgesi (Aydýn)
koþullarýnda E ve Kx E melez genotiplerin aþýlama
randýmaný, bir yüksükteki arý sütü miktarý ve toplam
arý sütü verimleri farklý bulunmuþtur. Muðla ekotipi
olarak adlandýrýlan bölge ekotipi yavru yetiþtirme
etkinliði ve bal verimi bakýmýndan gösterdiði
üstünlüðünü (Fýratlý ve Budak, 1994; Doðaroðlu,
1982; Doðaroðlu 1992, Kaftanoðlu ., 1993;
Güler 1998, Gençer ve Karacaoðlu 2003) arý sütü
verimi bakýmýndan da göstermiþtir. Arý sütü üretimi
büyük ölçüde Ýtalyan arýlarý ( ) ile
yapýlmakta diðer ýrk ve ekotiplerin bu ýrkýn verim
düzeyine ulaþamadýðý bildirilmektedir (Shibi vd.,
1993a,b; Chen 2002). Bu sonuçlara göre Ege
ekotipinin arý sütü üretimi açýsýndan Ýtalyan arýsýndan
çok geri kalmadýðýný söylemek olasýdýr. Araþtýrmada
özellikle bölge koþullarýnda yavru yetiþtirme etkinliði
ve geliþme hýzý düþük Kafkas ýrkýnýn melezlerinin de
bu denemede daha az arý sütü ürettiði saptanmýþtýr.
Sonuçlar, ýrklarýn farklý arý sütü üretimi yeteneðine
sahip olduklarý bildiriþiyle uyumlu bulunmuþtur
(Shibi ., 1993b).

Araþtýrmada beklendiði gibi her bir koloni için
aþýlanan yüksük sayýsý artýkça aþýlama randýmaný
düþmüþtür. Buna karþýn yüksük sayýsýndaki artýþa
baðlý olarak toplam üretimin de arttýðý görülmüþtür.
Balmumu ya da plastik yüksüklere larva aþýlamanýn
aþýlama randýmaný üzerine etkisinin olmamasý
özellikle yoðun arý sütü üretiminde önemli bir iþgücü
kazancý saðlamasý bakýmýndan önemlidir.

Genotip gruplarýna göre aþýlama randýmanýnýn
deðiþtiði, yavru yetiþtirme etkinliði, geliþme hýzý ve
oðul eðilimi düþük Kafkas genotipinin melezlerinde
de bu eðilimin Ege ekotipinden geri kaldýðý araþtýrma
sonucunda saptanmýþtýr. Yavru yetiþtirme etkinliði
yönünde yapýlacak seleksiyon programlarýnýn ayný
zamanda arý sütü üretimi bakýmýndan dolaylý
seleksiyon saðlayacaðý, Ege ekotipinin bu bakýmdan
da üzerinde durulmaya deðer bir ekotip olduðu ileri
sürülebilir.

Denemede plastik yüksük kullanýmýnýn verim
üzerine olumsuz etkisi görülmemiþtir. Balmumu
yüksük yapýmýnýn zahmetli ve zaman alýcý olmasý
nedeniyle arý sütü üretiminde plastik yüksük kullanýmý
önerilebilir. Sonuç olarak ekolojik koþullarý arý sütü
üretimine uygun olan Ege Bölgesi'nde yörenin doðal
ekotipi kullanýlarak ekonomik düzeyde arý sütü
üretmek mümkündür.

Denemede Ege ekotipinde bir yüksükten hasat
edilen arý sütü miktarý (32412.8 g) Shibi .,
(1993b)'nin bildirdiði deðerlerden yüksektir.
Subtropik iklim koþullarýnda Aydýn'da bölge
ekotipinin Nisan ve Mayýs aylarýnda Ýtalyan (

) ýrkýndan geri kalmadýðýný söylemek olasýdýr.
Ancak kolonilere aþýlanan yüksük sayýsý artýkça ve
üretim dönemi uzadýkça bu deðerin düþmesini
beklemek gerekir.
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