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Effect of Intercropping on Growth and Yield of Maize (Zea mays L.) and Soybean 
(Glycine max L. Merrill) Crops 

Atom Atanasio Ladu STANSLUOS1*   Bibiana Felegreen Ibrahim BULUK2 

Article info 
Received: 15.12.2022 
Accepted: 30.12.2022 

Article type: Research 

Keywords: 
South Sudan; Maize; 
Soybean; Biodiversity; 
Intercropping. 

Abstract 
Intercropping is one of the agricultural ecologically friendly techniques for obtaining optimum 
growth and yield of many crops by declining pests and diseases. This experimental research 
aimed to evaluate the growth and yield of maize intercropped with soybean. The experiment 
was applied at the research experiment field of Upper Nile University, Munuki campus/Juba 
which is located in Juba town and lies between latitude 4.8 – 30 E and longitude 31 – 30 N 
(NBS, during July-November 2019 cropping season in Juba/South Sudan. The treatments 
were including maize (Zea mays L) variety: Longe-5 landrace and a soybean (Glycine max L 
Merrill) Variety: Makson-3N and three multi-cropping technique treatments maize and soybean 
in the same hill (mixed), one row maize and one row soybean (1:1) and two rows maize and 
two rows soybean (2:2) using a completely randomized block design (CRBD) with three 
replications. The experimental area was measuring 11.20 m × 10.50 m making a total research 
area is 117.6 m2, each experimental plot area was 3.40 × 3 m and the spacing between rows 
was 60 cm and between plants is 25 cm for both maize and soya beans. Intercropped maize 
and soybean showed significant differences among all the traits of growth and yield, the striped 
(mixed) cropping technique dominated the highest results followed by the striped (1:1) cropping 
technique. Therefore, for a high number of grains per plant and high grain yield hectare we 
recommend; the striped (1:1) and mixed cropping technique is found to be the appropriate one 
for Juba city. 

Citation: Stansluos AAL, Buluk BFI (2022) Effect of Intercropping on Growth and Yield of Maize (Zea mays L.) and Soybean 
(Glycine max L. Merrill) Crops. Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products, 2(2): 1-7 

Birlikte Ekimin Mısır (Zea mays L.) ve Soya Fasulyesi (Glisin max L.) Bitkilerinin 
Büyümesi ve Verimi Üzerindeki Etkisi 

Makale bilgileri 
Geliş Tarihi:  15.12.2022 
Kabul Tarihi: 30.12.2022 

Makale türü: Araştırma 

Anahtar kelimeler 
Güney Sudan, Mısır, Soya 
fasulyesi, biyoçeşitlilik, Birlikte 
ekim 

Abstract 
Birlikte ekim, zararlıları ve hastalıkları azaltarak birçok bitkinin optimum büyümesini ve verimini 
elde etmek için tarımsal çevre dostu tekniklerden biridir. Bu araştırma mısır (Zea mays L. ; 
Longe-5 yerel çeşiti) ve  soya fasülyenin (Glycine max L. ; Makson-3N içeşiti) birlikte ekiminde 3 
farklı ekim teknikleri (1; aynı ocakta mısır ve soya fasulyesi (karışık), 2; bir sıra mısır ve bir sıra 
soya fasulyesi (1: 1) ve 3; iki sıra mısır ve iki sıra soya fasulyesi (2: 2) bitki gelişme ve verim 
üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla tam şansa bağlı bloklar deneme deseninde (CRBD) üç 
tekerrürlü olarak 2019 ürün yılında Güney Sudan Juba'daki (4.8–30 E enlemi ile 31–30 N boylamı 
arasında yer alan Upper Nile Üniversitesi) Munuki kampüsü/Juba'nın araştırma deneme 
alanında yürütülmüştür. Bu çalışmada bitki boyu, gövde çapı, yaprak sayısı, yaprak alanı, koçan 
uzunluğu, koçan çapı, dal sayısı, bakla sayısı, tane sayısı, tane verimi ve 100 tane ağırlığı 
ölçülmüştür. Varyans analiz sonuçlarına göre tüm ölçülen karakterler farklı birlikte ekim 
tekniklerinde önemli ölçüde etkilenmiştir. En yüksek değerler karışık ekim tekniği ve 1:1 birlikte 
ekim tekniğinde elde edilmiştir. Bu nedenle, soya fasülyesi için karışık ve mısır için 1:1 birlikte 
ekim teknikleri önerilmiştir. 

Atıf: Stansluos AAL, Buluk BFI (2022) Birlikte Ekimin Mısır (Zea mays L.) ve Soya Fasulyesi (Glisin max L. Merrill) Bitkilerinin 
Büyümesi ve Verimi Üzerindeki Etkisi. BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, 2022, 2(2): 1-7 

1  *Corresponding author, https://orcid.org/0000-0002-9257-6669, Upper Nile University, Faculty of Agriculture, Malakal, South Sudan, 
atomtaban@gmail.com. 

2  https://orcid.org/0000-0003-2813-3377, Upper Nile University, Faculty of Agriculture, Malakal, South Sudan, bibianabuluk@gmail.com.  
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Introduction 

Maize (Zea mays L.) is member of grass family (Poaceae) originate in Mexico and introduced to west Africa 

in early 15th century by the portages breeders [1]. In South Sudan maize is the second cereal crop with a harvested 

area of 154.346 ha and a yield of 848.7 kg/ha during 2020. Maize is one of the important grain crops of the world, 

ranking second after wheat in terms of harvested area (201.983.645 ha) with a total yield of 575.5 kg/ha [2]. Due 

to its use as food for human, cash crop, animal feed and industrial grain crop, economically maize is one of the 

important cereal crops worldwide. Maize is taking the place as the important cereal crop in human diet and 

nutrition. According to [3], due to the expected demand in 2010 – 2050, maize will likely to become the greatest 

crop in terms of the global production.  

Soybean is a leguminous crop in family of Fabaceae, which is native to East Asia. From where it spread to 

the other parts of the world [4]. Soybean is an important source of protein for humans with an average of crude 

protein (32–43.6%) content, 35% carbohydrate and oil content of 18.1% [5, 6]. Soybean has the capability of fixing 

nitrogen, which plays a great role on the production and productivity.  

Planting of two or more crops in the same field for period to increase agricultural diversity, which is an eco-

friendly practice for sustainable agriculture and it, is more efficient in used nutrient than mono cropping. There are 

different types of intercropping techniques (mixed-intercropping, row-intercropping, and strip intercropping) and 

they are used for different aims [7, 8]. Intercropping of cereals/legumes have good capacity to reduce weed 

development, which cereals in mono-cropping need more space to produce the same yield as in intercropping 

[9]. Intercropping in South Sudan is used unscientifically by the small farmers mixing two to more crops of different 

families in same specific cultivated area broadcasting or planted in the same hill, which is normally leading to a 

high competition between/among the growing crops on surface and sub-surface inputs (sunlight, water, nutrient, 

etc.). In Juba especially, Gondokoro village, farmers are intensively using conventional multi-cropping where they 

mixed maize with legumes and sorghums with cowpea or sesame using two methods drilling and broadcasting. 

Sometimes, they cultivated maize intercropping with okra and jute mallow using drilling (maize and okra are put 

in one hill) and later the seed of Khudura/Mulukhiyah (Corchorus olitorius L.) or (Bamiya) okra (Abelmoschus 

esculentus L.) broadcast at the same land after one month they will harvest the khudura and make weeding on 

the two crops maize and okra after three months. 

Based on our observation on what the farmers are applying as multi-cropping techniques, and due to that 

the competition between/among the crops can lead to reduction of the plant growth and the yield of their cultivated 

crops in the area. To come out with some views on the effect of these systems on the growth and yield of maize 

and soybean. Therefore, this research aimed to evaluate the effect of mix/multi-cropping of maize/Soybean 

(sowing in the same hill) and the effect of intercropping techniques (1:1 and 2:2) on the growth and yield of maize 

and soybean. 

Materials and Methods 

Munuki is located at North West quarter of Juba town lies between latitude 4.8 degree-30E and longitude 

31-30N and the soil of the research area is light clay with pH of 6.5-7.5. The field was laid out measuring

11.20×10.50 m in a total research area of 117.6 m2. using a Completely Randomized Block Design (CRBD), there

were three treatments maize and soybean in the same hill (mixed), one row maize and one row soybean (1:1)

and two rows maize and two rows soybean (2:2) with three replications. Each experimental plot 3.40 x 3 m; 50

cm between rows, 25 cm between plants for both maize and soybeans leaving 25 cm between the plant row of

each plot and the boarder new plot. The seeds of maize and soybean were sown on 17/7/2019 manually on a

depth of depth 3 – 5 cm two seeds (maize and soybean) per hill for all the treatments. To evaluate the effect of

the intercropping technique on the growth and yield of maize and soybean crops these parameters (plant height,

stem diameter, number leaves/plant, leaf area, ear length, and ear diameter, number branches/plant and number
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pods/plant (soybean), number grains/ear and number grains/plant (soybean), grain yield, and 100-grain weight 

were measured. The data were collected for both maize and soybean and was subjected to SAS System vol. 9 

for Widows addition and the means were compared using Duncan's multiple range test at (P≤0.05).  

Result and Discussion 

Plant Height (cm) 
The effect intercropping system on the plant height of both maize and soybean was significant and highly 

significant respectively at P≤0.05 (Table 1). The plant height varied between (114.93-121.80 cm) for maize and 

(59.53-81.40 cm) for soybean and the highest plant height was determined as 121.80 cm followed by 118.83 cm 

and 114.93 for maize and 81.40 cm followed by 71.07 cm and 59.53 cm for soybean plants these findings are 

close to the one of [10]. This could be due to the effect of shading where taller plants compete with shorter ones 

for sunlight, water, nutrients and air. Plant height is one of the morphological parameters that is use in measuring 

and observing the growth and development of crops and measure the rate its growth. In this study, the tall heights 

of the maize crop is affecting light absorption by soybean crop by shading therefore it affects both light and quality. 

These changes are affected by the intercropping formation and crop structure causing some changes in the plant 

height, growth and development of soybean.  In the intercropping techniques of this study, soybean crop provide 

and supplies maize crop with some of the required nitrogen through nitrogen fixation process, therefore improve 

the nitrogen efficiency of maize due to absorption and utilization of available nitrogen, which plays an important 

role in chlorophyll content of plant leaves. 

Table 1. The effect of intercropping on plant height, stem diameter, number leaves and leaf area of maize 

and soybean1 

Maize 

Intercropping 
Plant height 

(cm) 

Stem diameter 

(mm) 
Number leaves/plant 

Leaf Area 

(cm2) 

Mixed 121.80a 12.23b 7.07b 381.43b 

1:1 118.83ab 15.77a 8.45a 739.40a 

2:2 114.93b 15.10a 8.87a 693.73a 

Mean 118.52 14.37 8.13 604.85 

F. value   11.75*   8.62* 8.99*   52.25** 

LSD     3.94   2.51 1.23 105.83 

CV%     1.47   7.71 6.69     7.72 

Soybean 

Intercropping 
Plant height 

(cm) 

Stem diameter 

(mm) 
Number leaves/plant Leaf area (cm2) 

Mixed 81.40a   5.40b 32.92 755.93 

1:1 71.07b   7.37a 32.92 752.57 

2:2 59.53c   7.40a 30.33 786.97 

Mean 70.67   6.72 32.06 765.16 

F. value 159.78*** 13.29*   3.72     4.46 

LSD     3.40   1.23   3.04   35.26 

CV%     2.12   8.09   4.18     2.03 
1All means with the same later are not significantly different from each other at P. value 0.05 

Stem Diameter (mm) 

The variance analysis of intercropping on both maize and soybean crops was statistically significant at 

P≤0.05 (Table 1). The highest stem diameter for maize was 15.77 mm and 7.40 mm for soybean followed by 
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(15.10 mm and 12.23 mm) and (7.37 mm and 5.40 mm) for maize and soybean respectively. Although there was 

no significant difference between 1:1 and 2:2 intercropping techniques, the intercropping technique 1:1 performed 

better than 2:2 cropping technique in terms of maize while in terms of soybean 2:2 shows better result. Therefore, 

cultivating maize intercropped with soybean 1:1 cropping technique improves the growth and development of the 

targeted maize crop.  

Number of Leaves/Plant 

The analysis of variance of intercropping had shown significant difference on maize plants whereas it was 

not significant difference on soybean crop at P≤0.05 (Table 1). The result was between 7.07-8.87 leaves for 

maize, 30.33-32.92 for soybean our findings were less that the findings of [10] that obtained more than 76.24 

leaves/plant after 8 weeks of growth and development. The highest number of leaves for maize crop was 8.87 

leaves from 2:2 intercropping technique followed by 1:1 intercropping technique, this result is on truck with those 

of [11] that determined 8.00-10.93 leaves/plant from some sweet corn varieties, which was 8.45 leaves per plant. 

Whereas in terms of soybean although there were no significant difference among the intercropping techniques 

the highest number of leaves (32.92 leaves per plant) was obtained from 1:1 and Mixed intercropping while 2:2 

recorded the lowest number of leaves per plant 30.33 leaves. Due to wide space between the two crop rows, the 

plants are adsorbing more light, which is reflected on increasing the number of the leaves. 

Leaf Area (cm2) 

The effect intercropping system on the leaf area was highly significant at P≤0.05 in terms of maize crop 

while it showed no significant effect on the leaf area of soybean crop (Table 1). The leaf area/plant varied between 

381.43-739.40 cm2 for maize and the widest leaf area (739.40 cm2) was determined from 2:2 cropping technique 

followed by 1:1 cropping technique with 693.73 cm2 (Table 1). Maize plants in mixed and 1:1 intercropping the 

technique grown in a narrow space compared to 2:2 cropping technique, which obtained the widest leaf area/plant. 

This result shows the negative effect of mixed cropping on one of the important characters in photosynthesis 

result due to dense cropping [12]. 

Table 2. The effect of intercropping on ear length, ear diameter, number grains, grain yield, and 100-grain 

weight of maize and soybean1

Maize 

Intercroppi

ng 
Ear length (cm) 

Ear diameter 

(mm) 

Number 

grains/Ear 

Grain yield 

Kg/ha 

100-Grain weight

(g)

Mixed 10.12b 27.71c 276.60c 1832.00c 152.3b 

1:1 12.92a 30.84a 402.73a 2744.03a 215.2a 

2:2 11.32ab 29.65b 297.90b 2077.13b 177.9b 

Mean 11.45 29.40 325.74 2217.72 181.8 

F. value   8.14* 56.87*** 270.19***     77.04***   23.4** 

LSD   1.94   0.82   16.13   211.14   25.6 

CV%   7.46   1.23     2.18       4.20     6.22 

Soybean 

Intercroppi

ng 

Number 

branches/plant 

Number 

pods/plant 

Number 

grains/plant 

Grain yield 

Kg/ha 

100-Grain weight

(g)

Mixed 4.21c 47.67a 129.00a 283.63c 221.4c 

1:1 6.51a 41.13b 111.57b 296.37b 271.3b 

2:2 6.01b 37.07c 98.20c 305.27a 295.7a 

Mean 5.58 41.96 112.92 295.09 262.8 

F. value 123.10*** 37.72** 121.17***   77.08*** 119.47*** 

LSD     0.43   3.42     5.51     4.86   13.6 

CV%     3.38   3.59     2.15     0.73     2.28 
1All means with the same later are not significantly different from each other at P. value 0.05 
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Ear Length (cm) and Ear Diameter (mm) 

The analysis of variance for ear length showed a significant difference (P≤0.05) among the intercropping 

technique of maize (Table 2). The values of the ear length varied between 10.12-12.92 cm and the highest leaf 

length 12.92 cm was recorded from 1:1 cropping technique followed by 2:2 technique with 11.32 cm. in terms of 

the ear diameter there were a significant difference (P≤0.05) among the treatments on the maize (Table 2). The 

highest ear diameter 30.84 mm was determined from 1:1 cropping technique followed by 2:2 cropping technique 

with 29.65 mm while the lowest ear diameter 27.71 mm determined from mixed cropping technique, which is 

commonly applied in Gondokoro (Table 2). 

Number Branches/Plant and Number Pods/Plant 

The statistical analysis of both the number of branches and the number of pods per plant was highly 

significant (P≤0.05). For the number of branches per plant it varied between 4.21-6.51 braches/plant and the 

highest was 6.51 branches obtained from 1:1 intercropping technique followed by 6.01 and 4.21 branches from 

2:2 and mixed intercropping techniques respectively (Table 2). On the other hand, the number of pods/plant was 

varied between 37.07-47.67 pods/plant, this is close to the results obtained by [10], and the highest number of 

pods per plant was 47.67, 41.13 and 37.07 pods obtained from mixed, 1:1 and 2:2 intercropping techniques 

respectively (Table 2). 

Table 2. The effect of intercropping on ear length, ear diameter, number grains, grain yield, and 100-grain 

weight of maize and soybean1    

Maize 

Intercroppi

ng 
Ear length (cm) 

Ear diameter 

(mm) 

Number 

grains/Ear 

Grain yield 

Kg/ha 

100-Grain weight

(g)

Mixed 10.12b 27.71c 276.60c 1832.00c 152.3b 

1:1 12.92a 30.84a 402.73a 2744.03a 215.2a 

2:2 11.32ab 29.65b 297.90b 2077.13b 177.9b 

Mean 11.45 29.40 325.74 2217.72 181.8 

F. value   8.14* 56.87*** 270.19***     77.04***   23.4** 

LSD   1.94   0.82   16.13   211.14   25.6 

CV%   7.46   1.23     2.18       4.20     6.22 

Soybean 

Intercroppi

ng 

Number 

branches/plant 

Number 

pods/plant 

Number 

grains/plant 

Grain yield 

Kg/ha 

100-Grain weight

(g)

Mixed 4.21c 47.67a 129.00a 283.63c 221.4c 

1:1 6.51a 41.13b 111.57b 296.37b 271.3b 

2:2 6.01b 37.07c 98.20c 305.27a 295.7a 

Mean 5.58 41.96 112.92 295.09 262.8 

F. value 123.10*** 37.72** 121.17***   77.08*** 119.47*** 

LSD     0.43   3.42     5.51     4.86   13.6 

CV%     3.38   3.59     2.15     0.73     2.28 
1All means with the same later are not significantly different from each other at P. value 0.05 

Number Grains/Ear and Number Grains/Plant 

The analysis of variance for both the number of grains per ear and the number of grains per plant showed 

a highly significant difference (P≤0.05) among the intercropping technique of maize and soybean respectively 

(Table 2). The values of the number of grains per ear varied between (276.60-402.73 grains/ear) and the highest 

402.73 was recorded from 1:1 cropping technique followed by 2:2 technique with 297.90 for maize crop (Table 

2). In terms of the number of grains per plant of soybean, it varied between 98.20-129.00 grains/plant and the 
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highest number of grains/plant (129.00 grains/plant) was determined from mixed intercropping technique followed 

by 1:1 intercropping technique with 111.57 grains/plant while the lowest number of grains/plant 98.20 determined 

from 2:2 intercropping technique (Table 2). Our findings were higher that the findings determined by [13] who 

determined the number of grains/plant between 62.67-78.90 grains/plant. 

Grain Yield (kg/ha) 

The effect intercropping technique of this study on the plant height of both maize and soybean was highly 

significant at P≤0.05 (Table 2). The grain yield/ha varied between 1832.00-2744.03 kg/ha for maize and the 

highest grain yield (2744.03 kg/ha) was determined from 1:1 cropping technique followed by 2:2 cropping 

technique with 2077.13 kg/ha (Table 2). These values of grain yield are outstanding to the one obtained by [14]. 

While in terms of soybean crop, the grains yield was varied between 283.63-305.27 kg/ha, which is higher and 

less than the yield determined by [15, 14] respectively. Thus highest grain yield (305.27 kg/ha) was obtained from 

1:1 intercropping technique followed by 2:2 technique with the yield of 296.37 kg/ha (Table 2). 

This lowest result obtained from the  mixed cropping which is commonly applied Gondokoro could be due 

to the effect of shading where taller plants compete with shorter ones for sunlight, water, nutrients and air. As 

mentioned by [16], maize plant as one of the C4 photosynthetic pathway which is dominant when intercropped 

with soybean a C3 photosynthetic pathway plant could be the reason behind the reduction of the grain yield of 

soybean crop due to the interspecific competition soil surface inputs (sunlight) and soil subsurface inputs (water, 

nutrients etc.). 

100-Grain Weight (g)

Intercropping of maize and soybean crop of this study showed a highly significant effect on the grain weight

of both crops at P≤0.05 level (Table 2). Based on the result of the maize crop, the weight of 100-grais was 

determined between 152.3-215.2 g and the highest grain weight was 215.2 g obtained from 1:1 intercropping 

technique followed by 2:2 with 177.9 g (Table 2). On other hand, the result of soybeans’ 100-grain weight was 

between 22.14-29.57 g (Table 2). The cropping technique 2:2 obtained the highest grain weight with 29.57 g and 

the lowest 22.14 g was determined from mixed intercropping technique (Table 2). The wide spacing of 2:2 

intercropping technique allowed soybean plant to produce grains with higher weight than 8.37-12.05 g which 

determined by [10]. 

Conclusion and Recommendation 

The study revealed that growth parameters and yield parameters of soybean decreased in intercropping 

compared with maize in intercropping. Maize was not affected significantly by intercropping especially in terms of 

mixed cropping. In terms of the growth, the optimum performance was observed by 2:2 followed by mixed while 

1:1 intercropping technique obtained the highest yield values of maize crop. For soybean crop, the highest yield 

values was obtained from 2:2 intercropping technique followed by mixed intercropping technique in terms of the 

number of grain/plant and the number of pods/plant. The reason for improving the yield of the multi-cropping 

especially in term of the 1:1 intercropping technique is the increase of maize yield due to its dominant and higher 

competitiveness for input resources than soybean. Based on the findings of this research for higher yield 

parameters farmers of Gondokoro area can therefore superimpose 1:1 intercropping technique to mixed cropping 

of maize and soybean at the same hill. 
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Abstract 
The current study was carried out with broiler hybrid Ross308 in the poultry farm of University 
of East Kordofan, Sudan. This study was conducted for the purpose of determining the 
effects of adding bee pollens at different rates to broiler fed ration on growth performance. A 
total of 90 day-old chicks were used in the study and they were randomly divided into three 
treatment groups such as control group and treatment groups (T1 and T2). There were no 
additives in the ration that was prepared for the control group broilers; and bee pollen was 
added to the rations of the other groups as 400 mg/kg (T1) and 800 mg/kg (T2). The values 
of live body weight were higher in the treatment T1 compared to other groups. On the other 
hand, the carcass weight, breast weight and thigh were higher in the treatment groups 
compared to control. The findings of the study also indicated that the carcass yield was 
higher in the treatment groups compared to the control group. There were found significant 
differences (P≤0.05) among control group and treatment groups in terms of thigh weight, liver 
weight and heart weight. From the present study, it has been concluded that the bee pollen 

has a positive effect on broiler growth performance.    
 

Atıf: Elimam I, Bushara I and Hamden M (2022) Effect Of Bee Pollen As Supplementation Diet On  Broiler  Growth 
Performance. Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products, 2(2): 8-12. 
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Özet 
Mevcut çalışma, Sudan'daki East Kordofan Üniversitesi'nin kanatlı çiftliğinde broilerhibrit 
Ross308 ile gerçekleştirildi. Bu çalışma, etlik piliç yem rasyonlarına farklı oranlarda arı poleni 
ilavesinin büyüme performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 
90 günlük civciv kullanılmış olup, civcivler rastgele kontrol grubu ve uygulama grubu (T1 ve 
T2) olmak üzere üç uygulama grubuna ayrılmıştır. Kontrol grubu piliçler için hazırlanan 
rasyonda katkı maddesi kullanılmamış; diğer grupların rasyonlarına ise 400 mg/kg (T1) ve 
800 mg/kg (T2) olarak arı poleni ilave edilmiştir. T1 uygulamasında canlı ağırlık değerleri 
diğer gruplara göre daha yüksek çıkmıştır. Öte yandan, uygulama gruplarında karkas ağırlığı, 
göğüsağırlığı ve but ağırlığıkontrole göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bulguları 
ayrıca uygulama gruplarında karkas veriminin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. Uyluk ağırlığı, karaciğer ağırlığı ve kalp ağırlığı açısından kontrol grubu ve tedavi 
grupları arasında önemli farklılıklar (P≤0.05) bulunmuştur. Bu çalışma ile arı poleninin etlik 
piliç büyüme performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Introduction 
 

The poultry industry started more than 60 years ago, in the world  the  poultry meat production  
has  expanded a lot due to the consumer's desire for protein [1]. Broiler chickens are bred specifically 
for meat production Because of its usual juicy meat, low fat content and short production period [2].In 
the coming year, poultry production trend will remain relatively positive in relation to other meat [3].For 
decades, some antibiotics have been used In broiler chicken feed for disease control, prevention and 
treatment and enhance performance and feeding efficacy [4,5]. The production of broiler chicken 
meat has witnessed tremendous growth in global consumption and commercial profit. Low production 
costs and rapid economic progress are pivotal to its expansion  [6]. The Ross 308 hybrid broiler is a 
vigorous, fast-growing, and feed-efficient broiler with a good yield of meat and other domestic poultry 
available broiler in limited quantities including ducks, geese, guinea fowl and quail [7] . Pollen is a new 
type of the feed additive with a variety of nutritional and biologically activities. It enhances the 
immunity of poultry, promotes the growth of animals, protects the health and improves the meat  
quality and safety of products [8]. Pollen is a new type of the feed additive with a variety of nutritional 
and biologically activities. It enhances the immunity of poultry, promotes the growth of animals, 
protects the health and improves the meat  quality and safety of products [8].Over the past several 
years, the use of natural products has been encouraged as alternatives to substitute antibiotics to 
improve the performance and immune system of the animal life. Bee pollen is one of the respected 
candidates in natural products. Bee pollen is a conglomerate of pollen grains of monoflora or 
multiflora, which are collected by bee workers and mixed with nectar and secreted from the 
hypopharyngeal glands as β-gl ycosidase enzymes [9] Bee pollen is used as a dietary supplement 
because it is known to be a rich source of  the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals 
[10,11]. Bee products, such as  bee pollen, offer a potential alternative to feed antibiotics  currently 
used in poultry fed diet. Bee pollen is a new type of supplemental additive with a variety of the 
nutritional and biologically active properties. It may improve poultry immunity, promote animal growth 
performance, protect the health and improve the quality and safety of animal products [8].The present 
experiment was aimed to study the effect of bee pollen as an alternative feed additive on broiler growth 
performance. 
 

Material and Methods 

The experiment has been done in the poultry farm of University of East Kordofan in south kordofan state - 

Sudan. The  mean annual temperatures between 26°C and 32°C, in the summer the temperature it reaches to 

43C. The GPS coordinates of South Kordofan State, Sudan. Latitude: 11.2667 Longitude: 30.833. 

A total of 90 unsexed one day old (Cob 500) broiler chicks achieved froma local commercial hatchery and 

they were randomly divided into three experimental diet groups, the first group was control (C) which have fed 

by basal feed mixture diets without antibiotics and feed additives after first week  to experimental groups they 

were added bee pollen in dose to groups (T1 400 mg/kg and T2 800 mg/kg) into the broiler feed mixture. Each 

group was fed by same starter complete feed mixture (CFM) from 1st day to 21st day of their age, and from the 

22nd to 42nd day the birds were  fed by a grower complete feed mixture (CFM) (Table 1.). The chicks of each 

replicate were housed in a pen (1 square meter) in an open-sided deep litter house. The birds were kept under 

strict hygienic conditions and confined throughout the experimental period, the temperature was controlled 

during the fattening period and it was 33 °C at the first day and every week was reduced about 2°C.The lighting 

during the feeding period was continuous. Each cage was equipped with feed dispenser and water intake was 

ensured ad libitum through a self feed-pump. The birds were randomly selected, weighed to get their initial body 

weight without any significant difference, and then allotted to three (3) treatment groups (C, T1,  and T2) (n=30) 

which were divided  three replicates’ according to  a completely randomized design (CRD) for 42 days. 
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Table 1  broiler complete feed mixture  

Ingredient (%) Starter 
(1 to 21 days) 

Grower 
(22 to 42 days) 

Wheat 35.00 35.00 

Maize 35.00 40.00 

Soybean meal (48 % N) 21.30 18.70 

Fish meal (71 % N) 3.80 2.00 

Dried blood 1.25 1.25 

Ground limestone 1.00 1.05 

Monocalcium phosphate 1.00 0.70 

Fodder salt 0.10 0.15 

Sodium bicarbonate 0.15 0.20 

Lysine 0.05 0.07 

Methionine 0.15 0.22 

Palm kernel oil Bergafat 0.70 0.16 

Premix Euromix BR 0,5 % 0.50 0.50 

Nutrient composition (g.kg-1) 

Crude protein 210.76 190.42 

Fibre 30.19 29.93 

Ash 24.24 19.94 

Ca 8.16 7.28 

P 6.76 5.71 

Mg 1.41 1.36 

Linoleic acid 13.51 14.19 

MEN (MJ.kg-1), calculated 12.02 12.03 

Active substance:Salinomycin sodium; 4 active substances per kg of the premix: vit. A 2,500,000 IU; 
vita. E 50,000 mg; vitamin D3 800,000 IU; niacin12,000 mg; d-pantothenic acid 3,000 mg; riboflavin 
1,800 
 

Statistical analysis 

The  findings of the treatment  were statistically analyzed by using the statistic program Statgraphics Plus 

version 5.1 (AV Trading Umex, Dresden, Germany). For the determination of the significant differences  

(P≤0.05) between treatment group analysis of the variance (arithmetic mean, standard deviation) was used. 

 

Results and Discussion 

          The study has been studying the effect of bee pollen on broiler growth performance, such as live  body 

weight, carcass weight, breast weight, thigh weight and other broiler part, there were found that the live body 

weight was higher slightly  in the treatment group compared to control group, And there found significant 

differences in thigh weight, liver weight, and hart weight between the treatment groups (table 2). Anyway, our 

findings were agreed with[12]. Who were used  bee pollen  in the amount (0.1%). Similarly the study 

confirmed[13, 14]. Who were found, that the live body weight was higher compared to control after adding 

(1.5%) of the bee pollen in broiler diet. . On the other [15]. Confirmed our findings, who were tested  added bee 

pollen in different concentrates (T1-100 g, T2-200 g, T3-300 g) into rabbits diets and found that the live body 

weight was increased. Also[16] and [17] have added bee pollen as a supplemental dietaryhorses nutrition, their 

study found the horse weight was improved and food intake was increased. [18]. used only the pollen and water 

in the diet of the rats during 12 weeks at the end of the treatment the rats survived healthy, their weight 

increased, the absorption of iron, calcium and phosphorus utilization were increased and the efficiency of 

hemoglobin regeneration was improved [19] support our study who was daily fed rats  by bee pollen in amount 

10 or 20 g. kg-l during whole experiment. It was found that the live body weight and content of total proteins, 

hemoglobin, serum iron and albumins were higher in the experimental group than in the control group. 

Moreover,[20]found that the different doses of bee pollens (2.5 g, 5 g and 10 g. kg-l ) of body weight as a 
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nutritional supplement for pregnant rats had a harmful effect to mothers and also to fetus life. Pollen extracts in 

study of [21] inhibited or counteracted the elevation of aminotransferases, alkaline phosphatase activity, lipids 

and carbohydrate metabolism disturbances in the liver 0of rats and prolonged their life after organic poison 

administration [22 and 23] reported positive effects of bee pollen onrats liver, brain and gene expressions, which 

are important in the apoptosis pathways and chemiotaxis. 

Table 2. the effect of  bee pollen on broiler growth performance (g) 

 
Inductor (g) 

Groups (Mean ±S.D) 

Control T1. (BP 400 mg/kg) T2. (BP 800 mg/ kg) 

Live body weight 2273.9±108.8 2276.5±98.9 2349.8±102.7 

Carcass weight 1589.3±84.6 1598.4±80.6 1649.3±77.4 

Breast weight 257.8±31.5 255.4±20.6 279.5±26.1 

Thigh weight 220.6±15.8a 236.3±15.4b 236.0±16.2ab 

Liver weight 50.30±7.29b 42.99±7.23a 42.50±5.93a 

Gizzard weight 34.48±6.11 31.52±4.12 32.64±5.76 

Heart weight 0.51±0.32a 0.69±0.31ab 0.92±0.36b 

Neck weight 80.06±8.46 87.08±12.54 78.46±13.81 

Abdom. fat weight 37.15±9.01 34.96±5.44 37.76±7.20 

Carcass yield % 77.59±3.36 78.91±1.43 77.09±1.38 

T1, T2: experimental groups; a,b means with different superscripts different significantly; (P≤0.05)           
significant,BP: bee pollen 

 

       Conclusion 

         From the findings, they were concluded that the bee pollen as supplement diet has been increased broiler 

growth performance such as broiler breast and thigh. Also the pollen has been decreasing the broiler secondary 

parts such as gizzard weight, heart weight, neck weight  and abdominal fat weight. 
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Özet 
Arılar, nektar ve polen toplamak amacıyla çiçekleri ziyaret ederler. Topladıkları nektar ve 
polenleri hem kendilerini hem de kovandaki yavrularını beslemek için kullanırlar. Bu işlem 
gerçekleşirken nihai ürün olarak bal, balmumu, arısütü, propolis ve arı zehiri gibi gıda ve 
farmakolojik değerleri yüksek ürünleri üretirler. Arılar, bunlardan çok daha önemli olarak bahçe 
bitkileri de dâhil olmak üzere birçok bitkide tozlaşmayı gerçekleştirerek ürünün nitelik ve nicelik 
yönünden üstün olmasını sağlamaktadır. Hayatlarının çoğunu polen ve nektar toplamakla 
geçirmeleri nedeniyle arılar bitkiler için mükemmel tozayıcılardır. Meyve ve sebzelerdeki 
tozlaşmanın yaklaşık %80’i arılar, özellikle de bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde arıların kullanım alanları, 
kullanma şekli, tozlaşma etkinliği, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasındaki önemi, bu 
konuda dikkate edilmesi gereken hususular ve karşılaşılan bazı problemler ele alınmıştır. 
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Abstract 
Bees visit flowers to collect nectar and pollen. They use the nectar and pollen they collect to 
feed themselves and their young in the hive. While this process takes place, they produce 
products with high food and pharmacological values such as honey, beeswax, royal jelly, 
propolis, and bee venom as the final product. More importantly, bees perform pollination in 
many plants, including garden plants, and ensure that the product is superior in terms of quality 
and quantity. Because they spend most of their lives collecting pollen and nectar, bees are 
excellent pollinators for plants. About 80% of pollination in fruits and vegetables is carried out 
by bees, especially honey bees (Apis mellifera L.). In this study, the areas of use of bees in 
horticultural cultivation, the way of use, pollination efficiency, the importance of protecting and 
increasing biodiversity, the issues to be considered in this regard and some problems 
encountered are discussed. 

Citation: Özbay N, Karaca A (2022) Use of the Bees in Horticulture. Journal of BinBee - Apicultural and Natural Products, 
2(2): 13-21 

 

 

1. Giriş  
 

Ülkemiz genellikle iklim ve doğa koşulları, arazi yapısı, zengin bitki örtüsü, milyonlarca arılı kovan sayısı ve 

bal arısı popülâsyonlarındaki genetik çeşitlilik açısından çok büyük ve önemli arıcılık potansiyeline sahiptir. 

Arıcılık, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme gösteren, doğal denge ve bitkisel üretimin 

verimliliğini ve sürekliliğini sağlayan ve koruyan önemli bir sektördür [1].  
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Farklı bölgelerimizin kır, yayla, ova ve meralarında farklı zamanlarda nektarlı (ballı) bitkiler çiçeklenmekte 

dolayısıyla kaliteli ve bol nektar salgılamakta, bu bölgelerimiz yaz mevsiminde adeta bir nektar zenginliğine 

bürünmektedir. Ayrıca doğal mera alanlarının dışında geniş alanlarda tarımı yapılan badem, turunçgil ve diğer 

türlerden oluşan meyve bahçelerinin, anason, pamuk ve ayçiçeği gibi endüstri bitkilerinin; korunga ve yonca gibi 

yem bitkilerinin arıcılık potansiyelinin gelişmesine ve bal üretim miktarına önemli ölçüde olumlu katkı sağladığı 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra yabani fiğ, kekik, yabani korunga, yonca, süpürge otu ve diğer bazı çalılar; köknar, 

meşe ve çam gibi salgı balı kaynağı olan ağaçlarla kestane, akçaağaç ve ıhlamur gibi orman ağaçları da kayda 

değer nektar kaynaklarımızı oluşturmaktadır [1].   
 

Çiçekli bitki türlerinin meyve tutabilmeleri ve nesillerinin sürekliliğini devam ettirebilmeleri için ilk önce 

tozlanmanın, ardından döllenmenin gerçekleşmesi beklenir [2]. Kesdek, [3]’e göre; “çiçekli bitkilerde tozlaşma”; 

yaşayabilen, yani gelişip yeni bir organizmaya dönüşebilecek tohumların meydana gelmesi için ilk basamağı 

oluşturmaktadır. Bir diğer adı polinasyon olan tozlaşma, çiçekli bitkilerde başçıktan (anter) yayılan ve erkek üreme 

hücresini barındıran polenlerin çeşitli canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler aracılığıyla tepeciğe (stigma) 

taşınması olayıdır [4] (Şekil 1). Tarımsal üretimin temeli tozlaşma olup birçok bitki türünde polinasyon olmadan 

meyve ve tohum oluşumu gerçekleşmemektedir. Başarılı bir tozlaşma aynı zamanda, meyve büyüklüğünü ve 

şeklini de etkilemektedir. Örneğin bir domates, biber veya kabak meyve-sinde az sayıda tohum meydana gelmişse 

ve meyve şekilsizse, bunun nedeni yeterli tozlaşma ve döllenmenin olmamasından kaynaklıdır [5]. 

 
Şekil 1. Çiçeğin yapısı [6] 

 

Doğada insanlar, bazı memeli hayvan türleri, rüzgâr, su, kuşlar ve böcekler polinatör (tozlayıcı) olarak rol 

alırlar. Bunların içinde en etkili olanı doğrudan çiçekleri hedef alması sebebiyle böceklerdir. Arılar ise böcekler 

içerisinde en önemli yeri tutarlar [7]. Bitkisel üretimde tozlayıcı (polinatör) olarak kullanılan arılar; bal arıları (Apis 

sp.) (Şekil 2), bombus arıları (Bombus sp.) (Şekil 3), Megachile rotundata, Nomia melanderi ve Osmia spp. 

taksonlarıdır [2; 8]. Bu taksonlar içerisinde bal arıları en çok bilinen ve yaygın olarak tercih edilen gruptur. Çünkü 

bal arıları; birden fazla türün çiçeğini ziyaret etmesi, ivedi hareket etmesi, fazlaca poleni çiçeklerin tepeciğe 

(stigma) taşıması sebebiyle başarılı bir tozlayıcıdır. Ayrıca bal arılarının tarımsal ekonomiye tozlayıcı olarak 

sağladığı katkı bal mumu ve bal üretimi olarak yaptıkları yarardan çok daha önemlidir [9]. 
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Şekil 2. Arı ailesi [10] 

 

 

Şekil 3. Bombus Terrestris ve polenlerle kaplı bir bombus [11] 

 
Bal arıları besleyici değeri (bal, propolis, arı zehiri, polen) ve farmakolojik özellikleri yüksek ürünler üretirken 

diğer taraftan da bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olarak tarımsal üretimde miktar, kalite ve verim artışı 

sağlamaktadır [12]. Tüzün ve Bilgili, [13] tozlaşmada bal arılarının daha çok tercih edilmesinin en önemli 

sebeplerinin; koloniler halinde çoğaltılmaları ve taşınımlarının kolay olması, kolonideki birey sayısının fazlaca 

olması, geniş alanlara dağılmadan polen ve nektar toplama eğiliminde olmaları ve bitkilerin çiçeklenme 

zamanlarında aktif olmalarından kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Ancak bal arılarının nektar ve polen toplama 

aktiviteleri yağmurlu, rüzgârlı ve çok soğuk havalarda önemli oranda azalmaktadır. Bundan dolayı arıların polen 

ve nektar toplayabilmesi için hava sıcaklıklarının en fazla 43 °C ve en az 13 °C olması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

sıcaklık sınırları dışında, bitkisel çeşitlilik (flora) polen açısından ne kadar zengin olursa olsun arıların bu 

durumdan etkin olarak faydalanabilmesi mümkün değildir [14]. Ayrıca bal arıları 11.3 km uzağa kadar 

gidebilmekte, lakin sadece 800 m‘ye kadar olan mesafede aktif olarak çalışabilmektedir [15]. 

Tozlaşma için bal arılarından sonra en çok tercih edilen arılardan bir diğeri de bombus arı kolonileridir. 

Bombus arısı, sağlam ve tüylü yapıda bir arı olup, ortalama olarak 1,5-2,5 cm boyunda, ağırlıklı siyah ve sarı 

renktedir (Şekil 3). Bal arılarına kıyasla bombus arıları, bal arılarının çalışamadığı (aktif olmadığı) yağmurlu ve 

soğuk hava koşullarında aktif olmaları, daha iri vücut yapıları ve uzun dil yapıları özellikleriyle bitkisel üretimde 

yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Özellikle bal arılarının etkili olamadığı örtü altı sebze yetiştiriciliğinde 

polinatör (tozlaştırıcı) olarak kullanılan bombus arıları; bal arılarına göre çok daha küçük koloniler halinde 

yaşamakta ve yetersiz ışık koşullarında da çalışabilmektedirler [16]. Ayrıca bombus arıları yağışlı havalarda da 
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uçma yetisine sahip olduklarından ilkbahar mevsiminde erken çiçek açan bitkiler içinde uygun tozlayıcılardır [5]. 

Özellikle kuzey yarımkürede erken ilkbaharın ve kış mevsiminin olumsuz şartlarından korunmak amacıyla toprak 

altında kışı geçirirler. İklim şartlarının uygun hale gelmesiyle kışlamış olan ana arılar, yuva yeri aramaya başlarlar. 

Yuva yeri tercihi ise türden türe değişim göstermektedir. Bazı türler toprak altında, bazıları ise toprak yüzeyine 

yuva yaparlar [16,17]. Sağlıklı bir adet ana arı, 50-60 kadar işçi arı ve yeterli yavruya sahip tozlaşmaya uygun 

kalitedeki bir Bombus terrestris arı kolonisinin yaklaşık 40 günlük süre içerisinde 1500-2000 m2’lik sera alanında 

polinasyon işlemini gerçekleştirmesi beklenmektedir [18,19].  

 

2. Arıların Bahçe Bitkilerinde Kullanımı 
2.1. Meyvecilik Alanında Kullanımı 

Meyve bahçesi tesisinde özel tozlayıcı bitki çeşitlerinin (varyetelerinin) ayrı bir önemi bulunmakta ve arı 

kovanlarının bahçe içerisine homojen olarak dağıtılması gerekmektedir. Özellikle kiraz, elma, badem, vişne gibi 

arı açısından cazip olmayan ve bu sebeple zor tozlanan meyvelerde bu durum önemli bir husustur. Arıların daha 

az sıklıkla ziyaret ettikleri meyve ağaçlarında meyve tutumu, verim ve kalite daha düşük olmaktadır. Bundan dolayı 

bal arısı kolonilerinin tozlayıcı bitki varyetesine yakın olması önem arz etmektedir [20, 21]. Bal arısı tarafından 

gerçekleştirilen tozlaşma meyve türlerinde meyve bağlama için zaruri olup, bununla birlikte meyve kalitesi ile de 

yakından ilişkilidir [22]. Başta çilek olmak üzere pek çok üzümsü meyve ve kivi gibi çekirdek sayısı fazlaca olan 

türlerde arı ziyaretinin fazla olması çekirdek miktarında önemli ölçüde artış sağlamış, bu da meyve şekillerinin 

daha düzgün olmasına, aroma ve tatların yüksek olmasına olanak tanımıştır [23; 24; 25]. Sert çekirdekli meyve 

türlerini ziyaret eden arıların % 81-97’sini, yumuşak çekirdeklilerin % 45-90’ını bal arıları oluşturmaktadır [26]. 

Fakat, meyve yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, hedefte olan bitki yeterli miktarda 

çiçeklenmeden arı kolonilerinin meyve bahçesine bırakılmamasıdır. Çünkü diğer bitkilere giden arıların hedefte 

olan bitkiyi tercih etmeleri mümkün olmayabilir [27]. 

Genellikle meyve bahçelerinde hektar başına 2.5 koloni bırakmak yeterli görülmektedir. Fakat bu sayı 

bitkinin çekiciliğine, çiçek yoğunluğuna, etraftaki başka böcek türlerine ve bunların aralarındaki rekabete, türden 

türe veya bölgeden bölgeye değişim göstermektedir. Bu yüzden bahçe bitkileri için hektar başına 3-6 koloni 

önerilmekte, lakin bitkinin çekiciliğine göre 2.5 koloniden daha azı da tavsiye edilebilmektedir. Ayrıca kiraz, erik, 

şeftali, elma, armut, badem, karpuz, mandarin, hıyar, kabak, pamuk ve fiğ gibi bitki türlerinin polinasyonu için her 

4 dekarlık alana 1-2 koloni; ayçiçeği, soğan, yonca, kırmızı üçgül ve havuç gibi bitkilerin polinasyonu için her 4 

dekarlık alana 3-4 koloninin yeterli olabileceği de belirtilmiştir [28]. 

Araştırıcılara göre; arıların tozlaşma amaçlı bahçelere konumlandırılmasında uzaklık önemli faktör olup, 

meyve ağaçlarının yakınına bırakılması durumunda arı ziyaretlerinin ve yoğunluğun fazlaca olacağı bunun da 

verimi arttıracağı, uzaklaşıldıkça arı ziyaret sayısının ve verimin azaldığı görülmüştür [29,30]. Örneğin, elma 

bahçesinde bitki-arı ilişkisi araştırılmış ve ağaçlara 10 m uzaklıktaki arı kolonilerinin tohum tutma oranlarının %33 

olduğu, bu oranın 50 m’de %18, 100 m’de %15, 200 m’de %13 ve 300 m’de %9 olduğu belirtilmiştir [31]. Sonuç 

olarak mesafe arttıkça meyvelerin tohum tutma oranı azalmıştır. 

Topal ve ark. [32] tarafından yapılan çalışmada kiraz bahçesinin ortam sıcaklığının bitki verimi ve 

fenolojisine etkisinin incelenmesi ile kirazda bombus arılarının (Bombus terrestris dalmatinus), bal arılarının (Apis 

mellifera L.) ve doğal tozlayıcıların çiçeklere gerçekleştirdiği ziyaret sıklığı, meyve tutumu, meyve eni, boyu, 

ağırlığı, çekirdek ağırlığı, meyve sapı uzunluğu gibi meyve pomolojik özelliklerine olası etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda kiraz bahçelerinde meyve verim ve kalitesini arttırmak ve özellikle polinasyon eksikliğini 

gidermek maksadıyla tozlayıcı kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca erik çiçeklerinin bal arıları ile 

tozlaşmasının, meyve verimi ve ortalama tohum sayısı üzerine etkisinin araştırıldığı bir diğer çalışmada, arıların 

tozlaşmadaki önemi ile doğal ve tarımsal ekosisteme olan katkıları bir kez daha vurgulanmış ve bu sonuç konuyla 

ilgili çalışmalara önemli katkıda bulunmuştur [33]. Arıların varlığında polinasyonun daha çok başarıya ulaştığı; 

dolayısıyla ürünün verim ve kalitesinin arttığı araştırıcılar tarafından rapor edilmiştir [34]. Kaplan ve ark. [35] 

tarafından yapılan araştırmada Güneydoğu Anadolu’nun önemli miktarda kiraz üretimini yapan Mardin şehri kiraz 

bahçelerinde besi (şarap) tuzakları yardımıyla toplanan Hymenoptera takımına bağlı Apoidea ve Vespoidea 

üstfamilya örneklerinin saptanarak, belirlenen türlerin doğal ve tarımsal ekosistemlerdeki görevlerine yönelik bir 

değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Araştırıcılar, kiraz bahçelerinde bitki tozlayıcı Apidae ve Vespidae 

familyasına bağlı arıların yeterli sayıda bulunması durumunda, ürünün verim ve kalitesinde artışı beraberinde 
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getirdiğini ifade etmişlerdir. Benze şekilde kirazın yetiştirildiği çevresel sıcaklığın bitki verimi ve fenolojisine 

etkisinin belirlenmesi, kirazda bal arılarının (Apis mellifera L.) ve bombus arılarının (Bombus terrestris) çiçeklere 

gerçekleştirdiği ziyaret sıklığının, tarlacılık performansının, kiraz çiçeklerinin tozlaşmasına katkısının belirlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmada; çiçeklere en fazla ziyaretin bal arıları tarafından gerçekleştirildiği ve en çok meyve 

tutumunun yine bal arılarının aktif olduğu serbest uygulamadan elde edildiği belirlenmiştir. Ayrıca iklimsel 

değişimlerin meyve ağaçlarında fenolojik dönemlerde değişimlere sebep olduğu ve özellikle çiçeklenme 

döneminde iklim koşullarının tozlayıcıları kayda değer oranda etkilediği saptanmıştır [36]. 

Avokado bahçesinde yapılan araştırmada hektar başına üç adet bal arısı kovanı bırakıldığında verimin ve 

meyve ağırlığının önemli miktarda arttığı rapor edilmiştir [37]. Yine, ayçiçeği yetiştiriciliğinde bal arısı ile 

tozlaşmanın; tohum tutma yüzdesini, tohum ağırlığını ve içi dolu çekirdek sayısını arttırdığı tespit edilmiştir [38]. 

Benzer şekilde elma bahçelerinde bal arısı ile tozlaşmanın elma meyvelerindeki çekirdek sayısını arttırdığı ve 

dolayısıyla daha iri meyve oluşumuna sebep olduğu belirtilmiştir [39]. Diğer taraftan kivi tozlanmasında bombus 

arısının kullanıldığı çalışmada meyve ağırlığı bakımından bombus arı ve rüzgâr uygulamasının aynı grupta yer 

aldığı, çekirdek sayısı bakımından ise bombus arı uygulamasının çok daha üstün olduğu bildirilmiştir [40]. 

Sera şartlarında su kültüründe Selva çilek çeşidinde bombus arı kullanımı pazarlanabilir meyve üretim 

miktarında önemli artış sağlamıştır [41]. Bununla birlikte bombus arı kullanımı sadece sera ile sınırlı değildir. Aynı 

zamanda tarlada (açık arazilerde) meyve bahçelerinde kullanımı da yaygındır. Ayrıca meyve bahçelerinde bal 

arıları ile birlikte kullanımları tozlanmaya olumlu katkıda bulunarak meyvelerin çekirdek sayılarında ve iriliklerinde 

artış sağlamaktadır [42]. Sera yetiştiriciliğindeki karşılaşılan önemli bir sorunu yok etmek için bombus arısı 

kullanılmış ve bu arıların meyvelerin biyokimyasal içerikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Veriler sonucunda 

bombus arılarının aktiviteleri çilek meyvelerindeki önemli bazı biyokimyasal içeriklerinde artışa neden olmuştur 

[43]. Benzer şekilde; arıların çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine çok etkin oldukları, bozuk şekli meyve 

oranını azalttıkları, organik yetiştiriciliğin çevreyi daha fazla koruyarak arı popülasyonunun korunmasına katkı 

sağladığı, çilek çiçeklerinde bulunan koku bileşenlerinin arıları değişik düzeylerde cezp ettiği, sıcaklık ve nem 

değerlerinin arı faaliyetine ve tozlanma, döllenme üzerine çok etki ettikleri, ıslah edilecek çilek çeşitlerinde çiçek 

morfolojisinden çok çiçek koku bileşenlerine bakılması gerektiği, biyolojik mücadelede tozlayıcılardan 

yararlanılabileceği bildirilmiştir [44]. Araştırıcılara göre; tozlayıcı çeşitliliğinin meyve bahçelerinde fazlaca olması, 

polinasyonun kaliteli ve hızlı olmasını sağlarken, var olan ekolojik yaşamın sürekliliği açısından da önem arz 

etmektedir. Bundan dolayı tarımsal üretimde polinasyonun (tozlaşmanın) önemi özellikle üreticiler tarafından çok 

yönlü değerlendirilmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bal arılarının açık tozlaşma alanlarında, 

bombus arılarının ise sera ortamlarında kullanımının arttırılması ve özendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı, 

tarımsal üretimde bombus ve bal arılarının sağlayacağı yüksek verim ve ürün kalitesi konusunda farkındalık 

oluşturulmalıdır. 

 

2.2. Sebzecilik Alanında Kullanımı 

Türkiye’de ticari olarak bombus arısı yetiştiriciliği son otuz yıl içerisinde gelişmiş ve üretilen arı kolonileri 

Akdeniz bölgesindeki seracılık sektöründe tercih edilen bir tozlaştırıcı yöntem olarak kullanılmış ve kullanılmaya 

devam edilmektedir [45]. Bombus terrestris ticari olarak üretilen ve bitkisel üretimde kullanılmasının en önemli 

nedenleri yetiştiriciliğinin kolay olması ve koloni popülasyonu avantajından kaynaklıdır [46]. 1987 yılı itibariyle 

ticari olarak yetiştirilen bombus arıları domates, patlıcan, biber, çilek gibi örtü altı ve sera yetiştiriciliğinde pek çok 

türün polinasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca B. terrestris tür ve alt türlerinin Avrupa doğal faunasında yaygın 

olarak bulunması ve koloni popülasyonunun geniş ve kitlesel üretiminin kolay olması ticari olarak üretimde yaygın 

olarak tercih edilmesine sebep olmaktadır. Gürel ve ark. [47], bombus arı kullanımının meyve tutma oranı, meyve 

iriliği, meyvedeki tohum sayısı ve birörnek meyve oluşumu gibi meyve pomolojik özelliklerinde iyileşmeler 

görüldüğünü, ürünlerin hem miktarının hem de kalitesinin arttırdığını bildirmiştir. Bir bombus arı kolonisi bitki 

türüne bağlı olarak 1500-2000 m2 sera alanında yaklaşık olarak iki ay süre boyunca kullanılabilmektedir. Süre 

bitiminde ana ve/veya erkek arı üretimi başladığı ve koloni ömrünün sonuna yaklaşıldığı için koloni 

yenilenmektedir [18].  

Abak ve ark. [48], örtü altı yetiştiriciliğinde sera içi koşullardan kaynaklanan bazı sorunların bulunduğunu 

belirtmiştir. Bu sebeple üreticiler yetiştiriciliğini yaptıkları bitkilerin tozlaşabilmesi için vibratör ile titreşim ve/veya 

hormon uygulamalarını kullanmaktadır. Kullanılan bu uygulamalardan dolayı işçilik maliyetleri ciddi oranda artmış 
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dolayısıyla ürünün daha pahalıya satılmasına yol açmıştır. Ayrıca işçilerin yapmış olduğu tozlama işlemi, B. 

terrestris arılarının yaptığı tozlama kadar verimli olmamaktadır. Bununla birlikte kullanılan hormon uygulamaları 

meyve bozukluğu, zayıf meyve ve düşük verim gibi olumsuz sonuçları sebep olmaktadır [49]. Dolayısıyla yapılan 

pek çok çalışmada yukarıda belirtilen problemlerin çözülmesinde [50], meyve kalitesinin [51] ve üretim miktarının 

[52] arttırılmasında ve kaliteli meyve setinin oluşturulmasında [53] Bombus terrestris arı kullanımının en başarılı 

yöntem olduğu bildirilmiştir. Örneğin, Antalya ilindeki domates seralarında bombus arı kolonisi tercih eden 

işletmelerin veriminde % 9.59, satış fiyatında ise % 9.37 oranında görülen artış araştırıcılar tarafından rapor 

edilmiştir [54]. Yine, polinasyona gerekli özenin gösterilmesi durumunda domateste verim oranının %25’e kadar 

çıkabileceği de belirtilmiştir [55].  

Bombus arılarının sera sebze yetiştiriciliğinde polinasyonu gerçekleştirmek maksadıyla kullanılabilirliğinin 

anlaşılması üzerine seracılık sektöründe yeni gelişmelere yol açılmıştır [19]. Özellikle bu arıların tozlaşma için 

kullanımıyla; işgücü azalması, hormon (bitki büyüme düzenleyicileri) kullanımına ihtiyaç duyulmaması, kimyasal 

ilaç kullanımının sınırlandırılması ve ürünlerin daha yüksek fiyatla ve daha kolay pazarlanabilir hale gelmesi gibi 

avantajların yanı sıra tüketicilerde tarım ürünlerine güven duygusu da gelişmiştir. Dahası bombus arı kolonilerinin 

polinasyon amaçlı kullanımı ülkemizin sebze ihracatını önemli oranda artırmış ve özellikle ihraç edilen ürünlerde 

sıklıkla gündeme gelen kimyasal kalıntı ile ilgili sorunlarıda belirli ölçüde azaltmıştır [56]. Bununla birlikte yaklaşık 

250 bombus türünden biri olan Bombus terrestris arıları bal arıları ile kıyaslandığında daha sakin yapıya sahip 

olmasının yanı sıra, soğuk hava koşullarında ve düşük ışık yoğunluğunda aktivitelerine devam edebilmektedirler 

[18]. Bu sebeple, bu arı kolonileri dünyada ve ülkemizde örtü altında yetiştiriciliği yapılan domates [50,57,58], 

kavun [59], biber [53], patlıcan [60] gibi birçok sebzenin tozlaşmasında kullanılmaktadır. 

Bombus arılarının etkinliği ile meyvelerdeki tohum artışının yanı sıra meyvelerde hacimsel artışta 

görülmektedir. Örneğin, sera ortamında yetiştirilen tatlı biberlerde bombus arılarının ziyaret ettiği çiçeklerden 

olgunlaşan meyvelerin hem tohum sayısında hem de meyve ağırlıklarında kontrol gruplarına kıyasla daha fazla 

artış gözlenmiştir [51]. Benzer şekilde hıyar yetiştiriciliğinde bombus arılarının faaliyeti verim oranında artışlar söz 

konusu olmuştur [61]. 

Sonuç olarak; arı kolonileri, sadece kültür bitkilerinde polinasyon (tozlaşma) yaparak ürünün nitelik ve 

nicelik yönünden artmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğadaki yabani bitkilerde de polinasyonu 

gerçekleştirerek, bu bitkilerin çoğalıp dağılmalarına, dolayısıyla yaban hayatının gelişmesine, hayvan ve bitkilerde 

çeşitliliğin artmasına imkân tanımaktadırlar. Ayrıca kendi gıda ihtiyaçlarını tedarik ederken doğaya ve insanlığa 

oldukça önemli katkıda bulunmaktadır. Bunların başında tarımsal üretimde kalite, verim ve miktarı artırmak, yaban 

hayatı için polinasyon (tozlaşma) ve meyve tutumunu gerçekleştirmek, tohumların çimlenmesi ve bitkisel sürekliliği 

sağlayarak erozyonu azaltmak, bitki tür ve çeşit zenginliğinin oluşmasına katkıda bulunmak gibi birçok önemli 

faydalar sağlamaktadır. Bu denli faydaları olan arıların sebze ve meyve yetiştiriciliğinde tozlaşma maksatlı 

kullanılması ülkemiz meyve ve sebzeciliğinde bol miktarda ve kaliteli ürün alınmasında önemli oranda artış 

sağladığı ve sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 
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Özet 
Arıcılıkta hedef sağlıklı ve güçlü arı kolonilerine sahip olamaktır. Temel yetiştiricilik 
uygulamalarını yaparken, arı sağlığı açısından arıların hastalık etkenleri ve zararlılarına karşı 
korunmalıdır. Bu koruma kesinlikle uyulması gerekli biyogüvenlik kurallarını yerine getirmek ile 
sağlanır. Biyogüvenlik kurallarına uygun yetiştirilen kolonilerden ancak işletmenin karlılık oranı 
yüksek, sağlıklı ve bol bal elde edilir. Özellikle gezgin arıcılıkta, arılar hastalık etkenleri ve 
zararlıları ile her zaman karşılaşması mümkündür. Bu etkenlerle bulaşma, sağlıklı arıların 
infekte-infeste arılarla karlılaşması ile direkt olarak, bulaşık gıda ve ekipmanlar ile karşılaşarak 
indirekt olarak gerçekleşmektedir. Kolonilerde bulaşma üretim performansını düşürdüğü gibi, 
mücadelesinde kullanılan kimyasal ajanlar da arı ve arı ürünlerinin kalitesini bozmaktadır. 
Biyogüvenli kolonilerde amaç, biyogüvenlik kurallarına uyularak bu etkenlerle karşılaşmadan 
önlem almaktır. Biyogüvenliği sağlanmış arı kolonileri ile arıcılık bu bağlamda oldukça 
önemlidir. Bu bildiride, arı kolonilerinde koloni çevresinde bulunan arı sağlığını tehdit eden 
patojenler, parazitler ve böceklerden karşılaşmayı en aza indirmek için alınan bir dizi 
biyogüvenlik tedbirlerine vurgu yapılacaktır. Bu şekilde hijyenik arı kolonisi elde etmek, gıda 
güvenliğini sağlamak, tedavi masraflarının azalması, verimli, daha bol ve kazançlı bal üretimi 
avantajları sağlar. 
 

Atıf: Gürçay M, Kutlu MA, (2022) Arı Kolonilerinde Biyogüvenlik. BinBee Arı ve Doğal Ürünler Dergisi, 2(2): 22-30. 
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Abstract 
The goal in beekeeping is to have healthy and strong bee colonies. While performing basic 
aquacultur practices, bees should be protected against disease agents and pests in terms of 
bee health. This protectionis provided by fulfilling the biosecurity rules that must be strictly 
followed. Healthy and abundant honey can only be obtained from colonies grown in accordance 
with biosafety rules. Especially in wanderingbeekeeping, it is always possible for bees to 
encounter disease agents and pests. Contamination with these factors occurs directly when 
healthy bees become profitable with infected-infested bees, and indirectly byencountering 
contaminated food and equipment. Contamination in colonies reduces the production 
performance, and the chemical agents used in its control also deteriorate the quality of bee 
and beeproducts. The aim in biosafe colonies is to take precautions without encountering these 
factors by complying with biosecurity rules. In this context, beekeeping with biosafe bee 
colonies is very important. In this paper, a series of biosecurity measures will be emphasized 
in bee colonies to minimize encounterswith pathogens, parasites and insects that threaten bee 
health around the colony. In this way, it provides the advantages of obtaining a hygienic bee 
colony, ensuring food safety, reducing treatment costs, and producing more productive, more 
abundant and profitable honey. 
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Giriş  
 

Arıcılıkta üretimin sağlıklı olarak yapılmasının önünde olan birçok engel vardır. Bunlar, viruslar, bakteriler, 

mantarlar, mikrosporlar, varoa, acarapis, tropilepas, Aethina tumida böcekleridir. Viruslar, zorunlu hücre içi 

paraziti olup larva, pupa ve ergin arılarda viruslar canlı hücrelerinde çoğaldıklarında, çoğaldığı hücrenin erimesine 

neden olur [1]. Eriyen hücrede hücrenin fonksiyonları ile ilgili bozukluklar oluşturur. Arılardaki virus bulaşı bulaşık 

gıdalar, ekipmanlar, çiftleşme ve canlı vektörlerle olmaktadır. Akut arı felci virusu, deforme kanat virusu, kronik 

arı felci virusu, kaşmir arı virusu, israil arı felci virusu, siyah kraliçe hücre virusu, tulumsu yavru çürüğü virusu ve 

yavaş arı felci virusu gibi viruslar larva, pupa ve ergin dönemlerinde arılarda hastalık ve koloni sönmesi gibi verim 

kayıplarına neden olur [1]. Bakteriler, Melisococcus pluton ve Paenibacillus larvae larvae bakterileri Avrupa Yavru 

Çürüklüğünü ve Amerika Yavru Çürüklüğü hastalığını oluşturmaktadır. Aspergillus flavus adlı mantar taş 

hastalığını oluşturmaktadır (Uygur ve Girişkin 2008).Parazitler Varroa destructor ile infeste olan bal arısı 

kolonilerinde koloni sönmesi sıklıkla bildirilmektedir. Saha şartlarında Akut Arı Paraliz Virusu (AAPV), Kronik Arı 

Paraliz Virusu (KAPV), Slow Paralysis Virus (SPV), Siyah Kraliçe Hücre Virusu (SKHV), Kaşmir Arı Virusu (KAV), 

Cloudy Wing Virus (CWV),  Sacbrood Arı Virusu (SAV), Deforme Kanat Virusu (DKV) infeksiyonlarının V. 

destructor enfestesyonları ile birlikte çıktığı rapor edilmiştir [1]. Nosema hastalığı ergin arı hastalıklarından olup, 

hastalık etmeni Nosema apis adında bir protozoondır [2]. 

 Arıcılığımızın gelişmesini engelleyen en önemli etkenlerden birisi de arı hastalık ve zararlılarıdır. Bu 

bildirinin amacı arı yetiştiricilğinde yapılan uygulamalarda bu zararlı etkenlerden korunnmak için hastalık etkenleri 

ile karşı karşıya gelmeden yapılan uygulamalarda biyogüvenlik önlemler alınarak kolonilerin bu etkenlerden 

korunmasının sağlamaktır. Bu önlemler aşağıda sırası ile ele alınacaktır. 

 

 

 

 

Resim 1: Varroa parazitlerinin işçi arı üzerinde görünümü, [3].  
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Resim 2: Pupa üzerinde Varroa akarlarının görünümü, [4]. 

 

 

Resim 3: Arı larvası üzerinde varroa akarının görünümü, [4]. 

 

Resim 4. Acute paralysis virus ile infekte kolonide arıların görünümü, [5].  
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Resim 5. Felç olmuş ve olmamış arı görüntüsü, [6]. 

 

 

Resim 6. Black queen cell virus ile infekte olmuş pupanın görünümü, [7].  

 

 

 

Resim 7. Sacbrood virus ile infekte olmuş bal arısı larvasının görünümü, [8]. 
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Resim 8. Sacbrood virus ile infekte petek görünümü, [8].  

 

 

Resim 9. Deforme kanat virusunun neden olduğu kanat deformasyonu görünümü, [9]. 

 

 

 

 

 

 

Resim 10. Kronik arı felci virusunun neden olduğu arı ölümlerinin görünümü, [10].  
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A.Arı Sağlığı Yönetimi 

A.1. Arı Kaynağı için Biyogüvenlik 

 Bilinen sağlık durumuna sahip, sertifika ile belgelenmiş arı stoklarından arı sağlanması ile koloniye 

hastalık girişi önlenir. Koloniye arı ve kraliçe ilavesi, biyogüvenlik açısından değişen derecelerde risk oluşturur. 

Bunun önüne geçilmek için sağlık durumu takip edilen ve gerekli testleri yapılmış kaynaklardan sağlanmalıdır 

[11,12]. 

A.2. Zararlılara Duyarlılığı En Aza İndirme Açısından Biyogüvenlik (Arıların hastalık direncini kırma 

eylemleri)        

Arıların kovanlarda barındırılmalarında, kolonide bulunan arıların vücut dirençlerini en iyi derecede 

tutabilmek için, beslenme ve barındırmadaki çevre şartları arı üzerinde stres oluşturmaması gerekmektedir. 

Biyogüvenlik açısından arı yetiştiricileri bu şartların sağlanması ile arı kolonisinin hastalıklara karşı direncini 

yüksek seviyelerde sağlayabilir. Aksi takdirde vucut direnci azalmış kolonilerdeki arılar hastalıklara daha az 

dayanıklı olur ve üretim performansı düşer. Arı kolonisinin direncini artırmak için üretici aşağıda belirtilen 

biyogüvenlik tedbirlerini sağlamalıdır. Bu tedbirler; 

 a-Yem Takviyesi: Arılar, bir süre sadece bir polen kaynağına maruz kalırsa yetersiz beslenebilir. Arılar 

yeterli karbonhidrat, protein, lipit, vitaminler, mineraller ve su kaynaklarına erişesi, yem kaynakları arasında nektar 

akışı, polen, bal rezervleri ve yem/ su takviyeleri yapılmalıdır. Kışlama için yeterli beslenme kaynakları 

sağlanmalıdır.  

  b-Kovan Çevre Şartlarinin Olumsuz Etkilerini Kaldırma: Arılar rüzgarın etkisinden korunmalı, kovanın 

içinde ve dışında aşırı sıcaklık, yüksek nem ve nem birikmes önlenmelidir. Aşırı soğuk yüksek kış kayıplarına 

neden olabilir. Arılar hareketten etkilenir. (tarlaya/tarladan ulaşım veya saha içinde yer değiştirme) bu nedenle 

zorunlu olmadıkça koloni hareketliliğinden sakınılmalıdır. Kış koruması için kovanları sarma ve açma yoluyla 

taşıma sağlanmalıdır. Elektrikli biçme ekipmanının kullanılması gibi yüksek sesli veya titreşim oluşturan faaliyetler 

de arıları rahatsız etmek. İnsan dışı rahatsızlık kaynakları arasında yırtıcı yaban arıları gibi rahatsız edici zararlılar, 

fareler (çiğneme), kokarcalar, ayılar ve sığırların oluşyturdukları zararlı gürültü etkilerden korunulmalıdır. 

  c-Zararlı Kimyasal Etkilerden Korunulmalidir: Arılar, vücut tarafından emilen insektisit, herbisit veya 

fungisit spreyler aşağıdakiler de dahil olmak üzere pestisit uygulamalarına doğrudan maruz kalmaktan 

etkilenebilirler. Bu amaçla yetiştirici biyogüvenlik tedbiri olarak direkt maruziyetten korumalıdır. İndirekt olarak bu 

kimyasallarla maruziyeti olan bitki örtüsü, gıda depoları, çiçekli yabani otlar, plen ve nektarın arılar tarafından 

maruziyeti ile toksik etkileri ve arı vucudunda birikim yapmalarından yetiştirici korumalıdır [11,12].  

A.3. Arıcının Arı, Petek ve Kovanlar Üzerinde Yapacağı Rutin Gözlemlerde Sağlanan Biyogüvenlik 

Tedbirleri. 

  Arıcılar ve personeli, zararlıları tespit etmek için kovanları zaman zaman muayene ederek bakteri virus, 

parazit ve diğer zararlıların varlığı konusunda inspeksiyon (Görünüm) ve izleme prosedürleri konusunda deneyimli 

olmalıdır.  Gözlemler sonucu herhangi bir anormallik görülmesinde laboratuar analizi gerekiyorsa, arıcılar 

eğitilmeli ve uygun ekipmana sahip olmalıdır. Daha fazla tanımlama ve doğrulama gerekirse, teşhis laboratuvarı 

hizmetlerine numunelerin nasıl toplanacağı ve nereye gönderileceği bilinip laboratuvar desteği alma yapılır 

[11,12]. 

Arıcının bu gözlemlemelerde dikkat edilecek konular: 

a. Bal verimliliğinde veya gıda rezervlerinde beklenmedik düşüşler, arı sağlığı açısından bir hastalığın 

varlığına işaret etmektedir. 

b. Kış öldürme oranları dahil olmak üzere, arı popülasyonlarının arı kümesi boyutu (arılarla kaplı çerçeve 

sayısı), kraliçe varlığı, yumurtalar, kuluçka modeli, kraliçe hücrelere bakılmalıdır. Populasyon sayısında azalma 

arı sağlığında olan bir olumsuzluğun işaretidir. 
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c. Ölü arıların ve larvaların kovan etrafında varlığının gözlemlenmesi bir sağlık sorununun işaretidir. 

d. Olağandışı agressif davranış, soygun davranışı, arıların uçamaması, uyuşukluk, yönünü şaşırma, 

sürünme, seğirme veya titremeler gibi anormal arı davranışları arı sağlığı açısından bir hastalığın varlığına işaret 

etmektedir. 

e. Konan ve peteklerde koku varlığı, yetişkin arıların anormal görünümleri, tüysüz, açık renkli veya opak, 

kırmızımsı göz, yağlı veya ıslak görünümlü arıların varlığı, çerçevelerde veya kovan girişlerinin yakınında dışkı 

varlığı gibi bilinen zaralı belirtileri vardır.  

f. Kuluçka dönemindeki ve yetişkin arılarda yetişkin Varroa akarlarının varlığı, deforme kanatlı arılar, yeni 

ortaya çıkan kuluçka hücrelerinin kapaklarının yakınında dışkı materyallerinin varlığı, atipik veya ölü larvaların 

varlığı, tebeşir mumyası, sakbrood, küçük kovan böceği veya balmumu güvesi, karıncalar, ayılar, kokarcalar, 

rakunlar gibi rahatsız edici zararlıların görsel rahatsızlık belirtileri görülebilir [11,12]. 

  Müdahale Planı 

Gözlemlemeler sonucu tespit edilen hastalık ve istila düzeylerini önlemek, ortadan kaldırmak veya 

azaltmak için yapılan bir müdahaledir.  Tescilli kimyasal veya biyolojik kontrol ürünleriyle yapılan işlemleri içerir. 

Bu hastalıkların tedavisinde, dünyada yaygın olarak karşılaşılan zararlılara yönelik müdahaleleri kapsar. Bunlar: 

a-Akarisitler: Akarları öldürmek için kullanılan maddeler (“mitisitler” olarak da bilinir) 

b-Antibiyotikler: Bakterileri öldürmek veya engellemek için kullanılan maddeler 

c-Fumigantlar: Buhar (gaz) aşamasında çalışan kontroller 

d-Organik Asitler: Asidik özelliklere sahip organik bileşikler 

e-Feromon tuzakları: Böcekler tarafından iletişim kurmak için üretilen bir kimyasal olan feromon kullanan 

tuzaklar 

f-Sentetik akarisitler: Sentetik olarak yapılan akarisitler kullanılır. 

Önerilen biyogüvenlik tavsiyelerine uygun olarak önerilen ve yeterli dozda kullanmak, tedavi etkinliğini 

azaltabilecek etkileri ortadan kaldırmak, ürün etiketlerini anlamak ve takip etmek, tedavilerin zamanlamasını ve 

kapsamını yönetmek, direnç gelişimini azaltmak için tavsiye edildiğinde dönüşümlü ve dönüşümlü tedaviler, 

yeniden maruziyetten kaçınmak için sanitasyon ve dezenfeksiyon prosedürleriyle tedavileri koordine etmek, 

sonuçların değerlendirilmesi, tedavilerin ve sonuçların kayıtlarının tutulması, müdahale planlaması yapılması 

gerekir. Arıcıların ve çalışanlarının prosedürler konusunda eğitim almalarını gerektirir. Müdahele planını 

uygulamak için ve il arıcı birlikleri, arıcılık uzmanları ile veya diğer üst düzenleyici otorite. Ne zaman ve nasıl 

iletişime geçileceğini bilmek de biyogüvenlik tedbirleri arsındadır [11,12].  

Yükseltilmiş Müdahale Planı 

 

Standart mudahalede alışılmış zararlılara karşı biyogüvenlik önlemleri alınır. Bazı durumlarda alışılmışın 

dışında, eksotik veya daha önceleri karşılaşılmamış biyolojik etkenlerle karşılaşıldığında, resmi mercilere haber 

verilir. Hastalık etkenleri ve zararlılarının tanımı yapılır, bu zararlıların yayılmaması için resmi kurumlarla birlikte 

hareket edilerek gerekli tecrit ve kararntina önlemleri alınır. Zararlı ve hastalık etkenlerinin başka bölgelere 

sıçramaması için, arı ve arı ürünlerin hareketlerine sınırlama getirilir [11,12].   

B.  Arı Kolonisi Yönetimi 

B.1.Üretimde kullanılan sarf malzemelerin temini:   

Kovan ekipmanı, temel, aletler, kovan sargıları, giysiler ve eldivenler, standartlara ugun olmalı ve yeniden 

kullanılabilmelidir. Üretim girdileri, yem (karbonhidrat takviyeleri) gibi “tüketilebilir” ürünler ve polen veya polen 

ikameleri), su, arıtma ürünleri (haşere kontrol ürünleri, ilaçlar, Dezenfektanlar asit tedavileri ve uçucu yağlar) ve 

temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, güvenli üretim girdileri kaynaklarından sağlanmalı veya arı birliklerinden 

sağlanmalıdır. Kontaminasyona karşı korumalı, son kullanma tarihi geçmemiş (bazı arıtma ürünleri için geçerlidir) 
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ve doğru bir şekilde etiketlenmiş olmalıdır. İşletmeye giren ürünlerin ürün, satın alma tarihi, satın alınan miktar, 

lot numarası ve tedarikçi adı ve iletişim bilgileri geri takibi için kaydedilmelidir [11,12]. 

B.2.Üretimde kullanılan sarf malzemelerin depolanması ve imhası: 

Arıcılar, üretimde kullanılan malzemelerin bozulmasını ve kirlenmesini önlemek için güvenli ve emniyetli 

bir depolama ortamına sahip olmalıdır. Aynı zamanda üretrim sırasında bozulmuş veya kontamine olmuş 

malzemelerini uygun şekilde çevreyi kirletmesine izin vermeden imha edebilecek ortamı oluşturmalıdır [11,12]. 

B.3. Arı Ekipmanı Satınalma: 

Arıcılar, bilinen ve güvenilir kaynaklardan arı ekipmanı elde ederler. Kullanılmış ekipmana, gerekirse 

uygun idari izinler alınır ve varışta temizlenip dezenfekte edilir veya işlenir [11,12]. 

B.4.Arı Ekipmanlarının Yönetimi ve Bakımı, Ölü Arılar ve Arı Ürünleri: 

Arıcılar, arı ekipmanlarını düzenli olarak denetler ve gerektiğinde arı sağlığına olumsuz etkisini en aza ind irmek 

için önlem alınır [11,12].  

B.5.Kişisel Sanitasyon: 

Arıcılar, insanların arılarla teması yoluyla zararlıların yayılmasını en aza indirmek için önlemler alır [11,12]. 

B.6.Tesislerin Tasarımı: 

Tesisler temizlik kolaylığı sağlayacak şekilde devlet standartlarına uygun inşa edilmelidir, Tesislerde 

arıların ve üretim girdilerinin güvenli bir şekilde depolanması için uygun aydınlatma ve iklim kontrolü sistemine 

sahip olması gerekir.  Haşere konterolü yapılmalıdır [11,12]. 

B.7.Tesislerin, Binaların, Araçların ve Diğer Ekipmanların Bakımı: 

Arıcılar, tüm tesisler, binalar, araçlar ve diğer ekipmanlar için bir temizlik ve bakım programı uygular 

[11,12]. 

B.8.Yabani Otların ve Rahatsız Edici Zararlıların Kontrolü: 

Arıcılar, yabani otlar ve rahatsız edici zararlılar için integre bir yönetim programı uygular [11,12]. 

B.9.Eğitim ve Öğretim: 

Arıcılık işletmesinde çalışanlar veya arılardan faydalanan herkes eğitilir ve düzenli olarak biyogüvenlik 

riskleri ve protokolleri hakkında bilgileeri güncellenir [11,12].  

Sonuç 

Biyogüvenlik, iyi uygulanmışsa tüm hastalık kontrolünün temelidir. Arılıkta, arılık düzeyinde terapötik 
tedaviler azaltmak, hastalık ortaya çıkmasında önemli azalmalara neden olabilir buna bağlı olarak veteriner tıbbı 
kullanımı azalır. Biyogüvenlik uygulamaları sonucu tüketici güvenliği açısından sağlıklı, bol ve kaliteli üretim 
sağlanır.  
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Özet 
Bakteriyel arı hastalıkları olarak bilinen Avrupa Yavru Çürüklüğü ve Amerikan Yavru Çürüklüğü 
hastalıkları dünya bal arısı yetiştiriciliğinde ağır ekonomik kayıplara yol açmakta ve zaman 
zaman arı kolonilerinin sönmesi ile sonuçlanmaktadır. Günümüzde bu hastalıklarla 
mücadelede her ne kadar antibiyotik kullanımı söz konusu olsa da bilinçsiz antibiyotik kullanımı 
sonucu dirençli bakteri suşları ortaya çıkabilmektedir. Kullanılan antibiyotiğin bala geçmesi söz 
konusu olduğundan antibiyotik ihtiva eden balın tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bal arılarında bakteriyel hastalıklar, bal arısı yetiştiriciliği açısından dünya 
çapında geniş bir alanda yaygınlık göstermektedir. Bakteriyel arı hastalıkları; viral, parazitel ve 
diğer hastalıkların aksine özellikle kovanda meydana getirdikleri güçlü kötü koku ile karakterize 
olduğundan bilim insanlarınca erken farkına varılabilen hastalıklardandır. Dünyada bal arısı 
yetiştiriciliği sıralamasında Hindistan ve Çin’den sonra Türkiye gelmektedir. Kovan sayısı 
bakımından dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemizde bakteriyel hastalıkların yaygınlığı, 
tanısı ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada 
bakteriyel bal arısı hastalıklarının yaygınlığı, tanısı ve bu hastalıklardan korunma yöntemlerinin 
araştırılması amaçlanmaktadır. 
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Ürünler Dergisi, 2(2): 31-36. 
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Abstract 
The diseases of European Foulbrood and American Foulbrood, known as bacterial bee 
diseases, cause heavy economic losses in world honeybee breeding and sometimes result in 
extinction of bee colonies. Although antibiotics are used in the fight against these diseases 
today, resistant bacterial strains may emerge as a result of unconscious use of antibiotics.  
Consumption of honey containing antibiotics can adversely affect human health, since the 
antibiotic used is subject to transfer to honey. Bacterial diseases in honey bees are widespread 
worldwide in terms of honey bee breeding. Bacterial bee diseases; Contrary to viral, parasitic 
and other diseases, it is one of the diseases that can be noticed early by scientists because it 
is characterized bya strong bad smell, especially in the hive. Turkey comes after India and 
China in the list of honey bee breeding in the world. In our country, which has an important 
place in the world in terms of the number of hives, the prevalence, diagnosis and methods of 
combating bacterial diseases are of great importance. In this study, it is aimed to investigate 
the prevalence, diagnosis and prevention methods of bacterial honey bee diseases. 
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1. Giriş

Günümüzde bal arısı yetiştiriciliği diğer hayvan yetiştiriciliği gibi hem dünyada hem de ülkemizde önemli 

bir ekonomik potansiyele sahiptir. Bal arıları ürünlerinin ekonomik yönü kadar bal arılarının polenizasyondaki 

rolleri itibarı ile bitkisel ürünlerin yetiştirilmesindeki rolü de bilinmekte dolayısı ile hem doğrudan hem de dolaylı 

olarak insanların besin kaynaklarının karşılanmasındaki rolleri açısından büyük bir önem arz etmektedirler [1]. Bal 

arısı hastalıkları biyolojik etken olarak fungal, parazitel, viral ve bakteriyel olarak kategorize edilmektedir. 

Bu çalışmada bakteriyel hastalıkların tanısı tedavisi yaygınlığı ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri üzerine 

durularak bu alanda üretim yapan arıcıların daha verimli ve sağlıklı ürün eldesine katkı sunulmaya çalışılacaktır. 

Bal arılarında bakteriyel kaynaklı en önemli iki hastalık mevcut olup bu hastalıklar Amerikan Yavru 

Çürüklüğü (AYÇ) ve Avrupa Yavru Çürüklüğü (EYÇ) olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar bakteriyel kaynaklı 

septisemi ya da yarım ay hastalıkları gibi diğer hastalıklar mevcut olsa da bu hastalıkların çok fazla ekonomik 

kayıplara yol açmaması açısından fazla öneme sahip olmadıkları belirtilmektedir [2].  

   1.1. Avrupa Yavru Çürüklüğü (EYÇ): 

Avrupa yavru çürüklüğü bakteriyel bir bal arısı hastalığı olup etkeni Gram pozitif olan Melissococcus 

plutonius’tur. M. plutonius mızrak şeklinde koksal bir morfolojiye sahip sporsuz bir bakteridir. Etken ilk olarak 

1912’de White tarafından tanımlanmış olup ilk olarak Bailey tarafından kültürü yapılmış ve detaylı bir şekilde 

incelenmiştir [3]. M. plutonius’un identifiye edilmesi ve arılarda oluşturduğu hastalık uzun zamandan beri 

bilinmesine rağmen bu bakterinin virulans faktörleri hakkındaki bilgi hemen hemen yok denecek kadar az olduğu 

bildirilmekte bunun sebebinin ise in vitro ortamda bu bakterinin virulansını hızla kaybetmesinden ileri geldiği rapor 

edilmektedir [4]. 

EYÇ birçok ülkede endemik olarak seyretmekte ve mevsimsel bir salgın olarak tanımlanmasına rağmen 

bazı ülkelerde etkili ve yaygın salgınlar şeklinde seyrederek birçok kolonin sönmesine yol açmaktadır [5]. EYÇ 

hastalığında hastalık etkeni ile infekte arılar 4. günde larva döneminden pupa dönemine kadar herhangi bir 

dönemde ölürler. EYÇ’nin en karakteristik özelliği beslenme esnasında peteklerin kapanmamış bölmelerinde 

larvaların ölümüdür. Bal arısı yetiştiricileri tarafından bu hastalık özellikle düzensiz larva yerleşimlerine eşlik eden 

ve peteklerden gelen hoş olmayan koku ile gözlemlenebilir. Hastalık görülen kovanlarda özellikle larvaların 

düzgün yerleşmemesi ve petek renginin inci beyazından sarı, grimsi ya da kahverengine dönüşmesi ile karakterize 

olur [6]. 

1.1.1. Avrupa Yavru Çürüklüğü Epidemiyoloji 

Avrupa yavru çürüklüğü hastalığı her ne kadar adını Avrupa kıtası ile özdeşleştirse de günümüzde arıcılık 

faaliyetlerinin olduğu her ülkede yaygın olarak bulunduğu rapor edilmektedir [7]. Türkiye’de Şimşek ve Özcan’ın 

Elazığ’da 110 işletmede 250 kovanda konvansiyonel metodlarla yaptıkları bir çalışmada 12 adet klinik tablo 

gösteren kovan olduğu ve bunlardan %3.2’sinin EYÇ etkeni olduğunu belirtmişlerdir [8]. Yalçınkaya ve Keskin’in 

2010’da konvansiyonel metodla Hatay ve Adana bölgesinde (Adana 3880 adet, Hatay 3520 adet yetişkin arı 

örneği) yaptıkları bir çalışmada toplam örneklerin %19’unda EYÇ etkeni saptandığı rapor edilmiştir [9]. Çankırı, 

Hatay, Konya ve Kars yöresinde toplu arı ölümlerinin gerçekleştiği toplam 11 kovanda yetişkin arı ve larvalarda 

yapılan moleküler çalışmada total kovanların %18’inde M. plutonius tespit edildiği rapor edilmiş ve bu hastalık 

etkeninin larvalara yetişkin arılar tarafından bulaştırıldığı üzerinde durulmuştur [10]. 

1.2.  Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ): 

Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ) arı zararlıları arasında yayılması en kolay ve en zararlı hastalık olarak 

nitelendirilmektedir [11]. Hastalık etkeni spor formu oluşturan, Gram- pozitif bir bakteri olan Paenibacillus 

larvae’dır. P. larvae infekte olan larva başına 1 milyondan fazla spor oluşturabilir. Beslenme esnasında yetişkin 

arılar tarafından larvalara geçen sporlar larvaların barsaklarında vejetatif forma geçer. Oldukça hareketli olan 
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vejetatif formlar barsak duvarını aşarak karın boşluğuna geçer ve larvaların ölümüne sebebiyet verir [12]. 

Geleneksel olarak AYÇ’nin tanısının kibrit çöpü yöntemine dayandığı belirtilmektedir. Hastalık şüpheli larva 

kalıntılarına çöp batırıldığında yapıştırıcı gibi sünmesi hastalığın en karakteristik özelliklerinden biri olarak rapor 

edilmektedir [13]. 

1.2.1. Amerikan Yavru Çürüklüğü Epidemiyolojisi (AYÇ) 

Yaygın olarak bilinen ismi Amerikan Yavru Çürüklüğü olmasına rağmen Afrika kıtasının sahra altı bölgeleri 

ve Hindistan’ın bazı bölgeleri hariç dünyada tüm ülkelerde yaygın olarak bulunmaktadır [11].  

Türkiye’de de bu hastalığın varlığı çeşitli araştırmacılar tarafından farklı bölgelerde rapor edilmiştir. Kılıç ve 

arkadaşlarının PCR ve Kültürel metodlarla 25 farklı işletmeden alınan 100 adet bal ve balmumu örneğinde PCR 

ile 8, kültür pozitif olarak 7 adet P. larvae tanımlandığı rapor edilmiştir (Kılıç ve ark. 2010). Kekeçoğlu ve 

arkadaşlarının Düzce ilinde 412 arı işletmecisi ile yaptıkları bir anket çalışmasında işletme sahiplerinin 

%13,11’inde AYÇ görüldüğü belirtilmiştir [14]. Güney Marmara Bölgesi’nde 23 arılıktan 725 kovandan elde edilen 

yavru çürüklüğü etkenlerinin araştırıldığı bir çalışmada 19 yavru çürüklüğü ihtiva eden arılığın olduğu saptanmıştır. 

Bu arılıklardan 102 kovanda yapılan kültürel ve PCR metodu ile P. larvae ve M. plutonius saptanamadığı ancak 

bunun yerine insan ve diğer hayvanları infekte edebilen ve yavru çürüklüğünde sekonder etken olarak 37 farklı 

tür bakteri izole ve identifiye edildiği belirtilmiştir [15].  

1.3. Bakteriyel Arı Hastalıklarının Tanısı 

AYÇ ve EYÇ hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesi arı yetiştiriciliği açısından son derece önemlidir. Her 

iki hastalığın da etkeni bakteriyel olmasına rağmen her iki hastalık için uygulanması gereken tedavi ve korunma 

yöntemleri birbirinden farklıdır. AYÇ’de kapalı gözeneklerin delinmiş olması, daha yaşlı larvaların ya da genç 

pupaların uzunlamasına yerleşik olması, çöp batırıldığında sünmesi, hafif belirgin koku ve ölü larvaların donuk 

beyazdan kahverengi ve çoğunlukla siyaha dönüşmesi ilk belirtilerdir [16]. 

EYÇ ile infekte olmuş ölü ya da ölmekte olan larvalarda sarı ardından kahverengine doğru dönüşen renk 

değişimi gözlemlenir. Larvalar ayrıca ölürken yukarı doğru kıvrılır. Her zaman olmamakla beraber EYÇ ile infekte 

larvalarda çürük balık kokusu da meydana gelebilir [17]. 

2. Tanıda Kullanılan Diğer Metodlar  

Yapılan birçok çalışmada hastalık gelişiminin çevresel koşullar, patojenik infeksiyonlar ve pestisitlere 

maruz kalma gibi faktörlerin birleşik etkilerinden kaynaklanabileceği belirtilmektedir. Bu sebeplerin birlikte 

seyretmesi bal arılarının sağlık analizinin yapılmasını güçleştirmekte aynı zamanda patojenik etkenlerin 

identifikasyonunu zorlaştırmaktadır. Daha önce AYÇ ve EYÇ etkenlerinin tanı yöntemlerinde klinik bulgularla 

mikroskobik analizlerin birleştirilmesi sıklıkla yeterli olsa da AYÇ ve EYÇ’nin klinik belirtilerinin bazen birbirlerine 

karıştırılabileceği belirtilmektedir. Günümüzde bu karışıklığın giderilmesi amacı ile ELISA,ve biyokimyasal testlerin 

yanında moleküler yöntemlerin de oldukça güvenilir sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur [18]. 

3. Tedavi ve Koruyucu Önlemler 

AYÇ ve EYÇ hastalıklarının tedavisinde çeşitli antibiyotikler bilinçsizce halen kullanılmaktadır. Tedavi 

amaçlı antibiyotik kullanımı günümüzde ülkemiz ve tüm Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. Bakteriyel arı 

hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanımı hem daha dirençli suşların ortaya çıkmasını sağlamakta hem de 

bu antibiyotiklerin bala geçerek insan sağlığını da tehdit ettiği belirtilmektedir [19; 20]. 
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EYÇ etkeninin yayılmasını önlemek için arıcıların uygun sanitasyon yöntemlarini kullanmaları büyük bir 

önem arzetmektedir. Kullanılan alet ve ekipmanların saklanmadan ve yeniden kullanmadan önce sterilize edilmesi 

gerekmektedir. Kovanda kullanılan aletler, duman körüğü ve çerçevelerin sabunlu su ile yıkanması, alet ve 

ekipmanların 1:5 oranında sulandırılmış çamaşır suyuna batırılarak dezenfekte edilmesi hastalığın yayılmasını 

önleyici faktörler olarak belirtilmektedir. Yeni kolonilerde hastalığa maruz kalmamış alet ve ekipmanların kullanımı, 

hastalık şüpheli kolonilerin satın alınmaması yine bu hastalığın yayılmasının önlenmesinde koruyucu bir faaliyet 

olarak değerlendirilmektedir [21]. 

Yapılan bazı çalışmalarda AYÇ ve EYÇ hastalıklarının yayılmasında diğer arıların zayıf kolonilerden bal 

çalması ile de hastalık etkenlerinin yayılmasında önemli bir faktör olduğu ve infekte olan kolonileri karantinaya 

almanın bu etkenlerin yayılmasını azalttığı belirtilmektedir. Arıcılık faaliyetinde kovanların çok sık bir şekilde yan 

yana konulmasının da bu hastalık etkenlerinin yayılmasında rolü olduğu açığa çıkarılmıştır [22]. 

AYÇ hastalığı etkeni, spor formu oluşturan P. larvae tarafından meydana gelen bakteriyel bir hastalıktır. 

Bakteriye ait sporlar infekte kovanlarda ve kullanılan kovan ekipmanlarında yıllarca hayatta kalabilir. Bu bakteriye 

ait sporlar ısıya, kimyasallara oldukça dayanıklıdır [11]. 

Yapılan araştırmalarda AYÇ hastalığının yıllarca antibiyotiklerle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bu 

kullanımdan sonra oksitetrasiklin ve sülfatiazol gibi antibiyotiklere Polonya, ABD ve İngilterede P. larvae’nin 

direncinin belgelendiği belirtilmektedir [23]. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bal arılarında AYÇ ve EYÇ hastalıkları bakteriyel etkenli olup hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde 

olduğu gibi ülkemizde de varlığı olan hastalıklardır [24; 15]. AYÇ ve EYÇ hastalıklarının belirlenmesinde 

kolonideki larvaların takibi ve mikroskobi yeterli olsa da günümüzde moleküler tabanlı testler daha güvenli 

sonuçlar vermektedir [6]. Moleküler temelli testlerin yanında daha ucuz olarak mikroskobi, biyokimyasal temelli 

testler de kullanılabilmesine rağmen bu gibi testlerin hem küçük çaplı üreticiler tarafından yapılamaması hem de 

uzman kadro gerektirmesi açısından üreticinin bu gibi hastalıkları sürekli kolonileri takip ederek ve şüpheli 

kovanları belirlemesi gerektiği tarafımızca önerilmektedir. 

Bakteriyel arı hastalıkları ile mücadelede antibiyotik kullanımının yasak olmasına rağmen bilinçsizce 

kullanılmaya devam edildiği birçok çalışmada araştırılmış ve bazı bölgelerde antibiyotik kullanımının insan 

sağlığını tehdit edici boyutta olduğu belirtilmiştir [25; 26]. EYÇ ve AYÇ hastalıklarının çoğu zaman birbirine 

karıştırıldığı, AYÇ etkeni olan P. larvae’nin spor formu oluşturan bir bakteri olduğu ve antibiyotik kullanımının hiçbir 

işe yaramayacağı üreticiler tarafından göz önüne alınmalıdır.  Bu hastalıklarla mücadelede bu alanda çalışan 

üniversite birimlerinden destek alınması gerektiği tarafımızca önerilmektedir. 

Arı hastalıklarının en tehlikelisinin AYÇ olduğu bilinmekte, hastalık etkeni P. larvae’nın larva gıdalarını, 

larvaların tutulduğu operkulum mumunu ve kullanılan bütün ekipmanları kontamine edebildiği belirtilmektedir. 

Arıcılıkta kullanılan ekipmanların üzerinde bakteri spor formunun aylarca kalabildiği ve bu ekipmanların tekrar 

kullanımının hastalığın yayılmasında büyük rol üstlendiği ortaya konulmuştur. AYÇ’nin tedavi edilemez ve hastalık 

yönetiminin P. larvae ile infekte kovanın ve bu bakteri sporları ile kontamine olmuş tüm materyalin yakılması 

gerektiği bildirilmektedir [26]. 

Sonuç olarak hem taranan literatürlerde hem de daha önce kendi deneyimlerimize dayanarak arı 

üreticilerinin bakteriyel hastalıklarla mücadelesinde ülkemizde yasak olmasına rağmen bilinçsizce antibiyotik 

kullandıkları sonucuna varılmıştır. Bu hastalıklarla mücadelede antibiyotik kullanımının hem insan sağlığını tehdit 

edebilecek boyutlara varabileceği hem de daha dirençli suşların ortaya çıkması ile ilerde bu antibiyotiklerin işe 

yaramayacağının üreticiler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Tedavi amaçlı antibiyotik ya da diğer 
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kimyasal maddeleri kullanmak yerine bakteriyel hastalıkların önlenmesinde en uygun yolun hastalığın erken 

farkına varılması, uygun hijyen ve sanitasyon ile karantina yöntemlerinin dikkate alınmasının bu hastalıkların 

yayılmasında önleyici faktörler olacağı daha geçerli yöntemler olarak kendini göstermektedir. Bu koruyucu 

faaliyetlerin yanında özellikle yeni arı satın alırken infekte olmamış sağlıklı bireylerden oluşan koloni seçimi de 

önem arz etmektedir. 
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Özet 
Bal arısının sağlığında arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol oynamaktadır. Bağırsak mikrobiyotası 
iyi olan bal arılarının bağışıklık sisteminin uyarıldığı, konakçıda ağırlık artışı olduğu ve hormon 
sinyallerinin teşvik edildiği bildirilmektedir. Ancak besin miktarı, besin bileşimi, sıcaklık, kirlilik, 
antibiyotikler ve bazı herbisitler gibi biyotik ve abiyotik faktörler arı bağırsağındaki mikrobiyal çeşitliliği 
etkileyebilmekte ve bal arısını enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilmektedir. Dengeli bir 
bağırsak mikrobiyatasının sağlanması ile daha sağlıklı koloniler elde edileceğinden dolayı bal 
arılarının diyetine bazı probiyotik mikroorganizmaların eklenmesi önerilmektedir. Arı bağırsağına 
probiyotik takviyelerin yapılması, arı sağlığının iyileşmesinde ve arı populasyonunun artmasında 
faydalı olmakta buna bağlı olarak bal verimi de artmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda, bal 
arılarının besinlerine, bal arısının bağırsağından izole edilen çeşitli laktik asit bakterileri, mayalar, 
Bacillus cinsi probiyotik mikroorganizmalar eklendiğinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Ticari probiyotik 
suşların eklendiği bazı çalışmalarda olumlu, bazılarında ise olumsuz sonuçlar gözlenmiştir. Bu 
nedenle, arı bağırsak mikrobiyotası için uygun suşların seçimi önem arz etmektedir. Arı bağırsağı 
için seçilen probiyotik suşlar, yararlı etkiler göstermesinin yanı sıra, sürdürülebilir ve sağlıklı bir 
bağırsak mikrobiyotasının devamlılığını sağlayabilmeli, bal arısının bağışıklık sistemi üzerinde kalıcı 
olumlu etkileri olmalıdır. Bu konudaki çalışmalar henüz yetersiz düzeyde olup daha fazla araştırma 
yapılması gerekmektedir. 
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Abstract 
The gut microbiota of the bee plays a key role in the health of the honey bee. It is reported that the 
immune system of the honey bees with good intestinal microbiota is stimulated, the host gains weight 
and hormone signals are promoted. However, biotic and abiotic factors such as nutrient content, 
nutrient composition, temperature, pollution, antibiotics and some herbicides can affect the microbial 
diversity in the bee gut and make the honey bee more susceptible to infections. It is recommended 
to add some probiotic microorganisms to the diet of the honey bees, as healthier colonies will be 
obtained by providing a balanced intestinal microbiota. In various studies, positive results were 
obtained when probiotic microorganisms isolated from the gut microbiota of the honey bee such as 
various lactic acid bacteria, yeasts and the genus Bacillus were added to the diet of the honey bees. 
In some studies commercial probiotic strains were added positive results were obtained, on the other 
hand negative results were also obtained. Therefore, selection of suitable strains for bee gut 
microbiota is important. Probiotic strains selected for bee gut should have beneficial effects, as well 
as maintain a sustainable and healthy gut microbiota, and have permanent positive effects on the 
immune system of the honey bee. Existing studies on this subject are still not sufficient and more 
research is needed. 
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Giriş  

Bal arısı, insanların bal ve diğer gıdalara ulaşmasında önemli bir bağlantıya sahip olup en uygun tozlaşma 

ajanı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, arı sağlığının korunması ve verimliliğinin devam edebilmesi başta 

arıcılık sektörü olmak üzere küresel olarak herkesi ilgilendirmektedir [1]. 

Bal arısının sağlığında, arının bağırsak mikrobiyotası kilit rol oynamaktadır. Besin miktarı, besin bileşimi, 

sıcaklık, kirlilik, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımı gibi biyotik ve abiyotik faktörler arı bağırsağındaki mikrobiyal 

çeşitliliği etkileyebilmektedir [1-15]. Bir bal arısının vücudu; baş, göğüs ve karın bölgelerinden oluşmakta ve arının 

gastrointestinal sistemi karın bölgesinde yer almaktadır. Gastrointestinal sistem ağızdan anüse kadar uzanan tüp 

şeklinde bir yapıya sahip olup buradaki her bölme (bal midesi, orta bağırsak ve arka bağırsak) çeşitli 

mikroorganizma gruplarını içermektedir. Bakterilerin büyük kısmının arka bağırsakta yer aldığı arka bağırsağın 

bal midesi ve orta bağırsağa göre daha değişken bir mikrobiyotaya sahip olduğu bildirilmektedir [21]. 

Yapılan çalışmalarda, konaklar arasındaki çevresel, coğrafi ve genetik farklılıklardan bağımsız olarak bal 

arısı bağırsak mikrobiyotasının %95-99'unun sekiz veya dokuz türden oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 1) [20]. Bazı 

bal arılarının bağırsaklarında Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae cinsi bakteriler, Serratia, 

Edwardsiella, Acetobacter, Mannheimia, Gluconobacter, Bartonella ve Klebsiella gibi farklı cinslerin ve mayaların 

da yer aldığı bildirilmektedir [2-18]. 

 
Şekil 1. Arı mikrobiyotasının kolonizasyonu [13-21]. 

Koloni üyelerinin oral-fekal, oral trofallaksis, depolanmış polen veya arı ekmeği tüketimleri, kovandaki yaşlı 

arılarla olan etkileşimleri ve erişkin dönemde petek gözleri ile temasları sonucunda gastrointestinal mikrobiyotaları 

oluşur [21]. Bağırsak mikrobiyotasının konakçı sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Bağırsak 

mikrobiyotası iyi olan bal arılarının bağışıklık sisteminin uyarıldığı, konakçıda ağırlık artışı olduğu ve hormon 

sinyallerinin teşvik edildiği bildirilmiştir [12]. Dengeli bir bağırsak mikrobiyatasının sağlanması ile daha sağlıklı 

koloniler elde edileceğinden, bu amaca yönelik olarak bal arılarının diyetine bazı probiyotik mikroorganizmaların 

eklenmesi önerilmektedir [2-6-16-19]. 

Probiyotik terimi FAO ve WHO (2002)’nun tanımına göre, “Yeterli miktarda vücuda alındıklarında konakçı 

sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteren canlı mikroorganizmalar”dır. Probiyotikler; bağırsak bariyerini 

güçlendirerek, bağışıklık sistemini modüle ederek, bağırsak mikrobiyota aktivitesini uyararak faydalarını 

gösterebilmektedirler. Bir mikroorganizmanın probiyotik olarak kullanılabilmesi için patojen olmaması, mide 

asidine ve safra tuzuna dayanıklı olması, bağırsak yüzeyine tutunabilmesi, gastrointestinal sistemde kısa da olsa 

yaşamını devam ettirebilmesi, antimikrobiyal karakterde bileşikler üretebilmesi, antibiyotik direncinin olmaması, 
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bağışıklık sistemini uyarması, metabolik etkiler gösterebilmesi, (kolesterol asimilasyonu, laktaz aktivitesi, vitamin 

üretimi) ve teknolojik süreçlere dayanıklı olması beklenmektedir [4-8]. Şekil 2’de probiyotiklerin etki mekanizmaları 

görülmektedir. 

 
Şekil 2. Probiyotiklerin etki mekanizmaları (a) Patojen mikroorganizmalarla rekabet ederek yüzeye tutunum, (b) 

Antimikrobiyal maddelerin üretimi, (c) Besin maddeleri ve büyüme faktörleri için rekabet, (d) İntestinal epitel 

hücreye tutunumun artması, (e) Epitel bariyer fonksiyonunun artması, (f) İmmün sistemin uyarılması (Ig A 

üretiminin artması) [9] 

Yapılan bir çalışmada, bal arılarına polen yerine Biogen-N ve Trilac ticari probiyotik ürünleri verilmiştir. 

Deney sonucunda, ürünlerin içerdiği probiyotik mikroorganizmaların (Lactobacillus spp., Pediococcus acidilactici, 

Bifidobacterium bifidum ve Enterococcus faecium) bal arılarının bağırsaklarına kolonize olduğu, arıların daha 

uzun süre canlılık sağladıkları ve kuru kütlelerinde artış olduğu tespit edilmiştir. [11]. 

Enterobiotic (Lactobacillus acidophilus LA-14 ve Bifidobacterium lactis BI-04) veya Enterolactis Plus 

(Lactobacillus casei) ile hazırlanmış şeker şurupları ilkbahar ayında arıların diyetine üç hafta boyunca eklenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, kontrol grubu ile kıyaslandığında faydalı mikroorganizmaların arıların bağırsağında 

kolonize oldukları ve toplam patojen sayısında düşüş meydana geldiği gözlenmiştir [16]. 

Nosema ceranae ile enfekte olan ve olmayan bal arılarının hayatta kalma oranları, fenoloksidaz (PO) 

aktivitesi seviyesi ve arılarda nosemosis gelişimine etkisini incelemek isteyen bir grup araştırmacı, Lactobacillus 

rhamnosus (ticari probiyotik) ve L. rhamnosus + inülin (prebiyotik) ile takviye edilmiş şeker şurupları ile bal arılarını 

beslemişlerdir. Ancak çalışma sonucunda, bal arılarının N. ceranae enfeksiyonuna daha duyarlı ve ömürlerinin 

çok daha kısa olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, bal arılarının diyetlerine yanlış seçilmiş probiyotikler veya 

hem probiyotikler hem de prebiyotikler ile desteklenmesinin nosemosis gelişimini engellemeyebileceği, arıların 

bağışıklık sistemlerini olumsuz etkileyebileceği ve arı ölümlerini önemli ölçüde artırabileceği rapor edilmiştir [18]. 

Vetafarm probiyotik, Protexin konsantre tek suş (Enterococcus faecium) ve Protexin konsantre çoklu suş 

(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus delbrueckii, 

Bifidobacterium bifidum, Streptococcus salivarius ve E. faecium)’un N. ceranae sporlarının sayısını ve bal arısının 

hayatta kalması üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya göre, üç 

probiyotik ürün de N. ceranae spor sayısını azaltmış ve arıların ölüm oranlarını düşürmüştür. Ancak en iyi sonuç 

Protexin konsantre tek suş ile alınmış ve dikkate değer düzeyde fayda sağlamıştır [5].  

Ticari probiyotik EM® Probiotic For Bees'in nosema enfeksiyonu ve bal arıları üzerindeki etkisini 

değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, nosema enfeksiyonunda düşüş, koloni gücünde artış 

olmakla birlikte arıların ölüm oranında artış olduğu gözlenmiştir [22].  

Arı orta bağırsağından izole edilen Lactobacillus kunkeei suşlarının, Amerikan yavru çürüklüğüne neden 

olan Paenibacillus larvaları ile enfekte olmuş larva sayısını azalttığı bildirilmiştir. Aynı şekilde, Avrupa yavru 

çürüklüğüne neden olan Melissococcus plutonius'a karşı da antimikrobiyal etkilere sahip olduğu bildirilmiştir [7]. 
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Başka bir çalışmada, bal arısı bağırsağı ve baldan izole edilen potansiyel probiyotik özelliklere sahip 

Lactobacillus johnsonii CRL1647 and Bacillus subtilis subsp. subtilis Mori2. suşları tekrar bal arılarına verildiğinde 

arı kolonileri üzerinde probiyotik etkiler gösterdikleri tespit edilmiştir. Ana arı yumurtlama sayısında artış gözlenmiş 

buna bağlı olarak yüksek bal verimi elde edilmiş, nosemosis ve varrosis hastalıklarında düşüş meydana gelmiştir 

[3].  

Sağlıklı arıların sindirim kanallarından izole edilen Lactobacillus brevis B50 Biocenol™ (CCM 8618) 

suşunun polen süspansiyonu şeklinde arı kolonilerine uygulandığı bir çalışmada; uygulamanın bağışıklık 

üzerindeki etkisi, bal arısı bağırsaklarında immünolojik açıdan önemli molekülleri kodlayan genlerin ekspresyonu 

izlenerek tespit edilmiştir. Sonuçlara göre, çeşitli antimikrobiyal peptidler ve reseptörleri kodlayan genlerin 

ekspresyonunda artış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasında laktik asit bakterilerinin sayısında da 

enterobakterlere göre artış olduğu belirlenmiştir [14]. 

Amerikan yavru çürüklüğüne neden olan Paenibacillus enfeksiyonuna karşı bal arıları tilosin antibiyotiğine 

maruz bırakıldıktan sonra, bal arılarının bağırsağına özgü probiyotik takviyeler yapılarak, antibiyotiklerin bal 

arılarının bağırsak mikrobiyotasına verdiği zararın iyileşme ile sonuçlandığı tespit edilmiştir [17].  

Yapılan başka bir araştırmada, yaban arısı Bombus eximius’tan izole ettikleri Leuconostoc mesenteroides 

suşunu bal arısı Apis mellifera’nın diyetine ekleyerek çeşitli genlerin ekspresyon seviyelerini takip etmişlerdir. 

Beslenme ile ilgili genler olan majör arı sütü proteini 1 ve vitellogenin ekspresyonunun sırasıyla yaklaşık olarak 

1400 ve 20 kat arttığını, arı bağırsağında hymenoptaecin ve apidaecin'i kodlayan antibakteriyel peptidlerin 

ekspresyonunun sırasıyla 17 ve 7 kat arttığını ve L. mesenteroides’in arı bağırsağında en az 5 gün kolonize 

olduğunu tespit etmişlerdir [10]. 

Sonuç 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, bal arılarının bağırsak mikrobiyotası için uygun probiyotik suş seçiminin 

ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bal arısı bağırsak mikrobiyotası ticari probiyotik ürünlerle 

desteklendiğinde bazı ürünlerin fayda sağladığı bazılarının ise faydalarının yanında olumsuz etkilerinin de olduğu 

görülmüştür. Ancak, genel olarak bal arılarının bağırsak mikrobiyatasının, arıların kendi bağırsak 

mikrobiyotasından izole edilen probiyotik suşlarla desteklenmesinin ise olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 

Arı bağırsağı için seçilen probiyotik suşlar, faydalı bakterileri içermesinin yanı sıra, sürdürülebilir ve sağlıklı bir 

bağırsak mikrobiyotasının devamlılığını sağlayabilmeli, bal arısının bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri 

kalıcı olmalıdır. 
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