
Polinasyon İçin Koloni Gereksinimi 

 Polinasyon için en fazla kullanılan böcek bal 

arılarıdır. Polinasyon amacıyla koloni hesabı 

yapılırken koloni başına bal verimi için 

gereksinim duyulan alan hesap 

edilmemektedir. Burada amaç bitkinin etkin 

bir şekilde tozlaşmasını sağlayacak koloni 

sayısını kullanmaktır. 

 Parsel başına konulacak koloni miktarı, 

parseldeki bitkinin sıklığı, çiçek sayısı ve 

tüm kültürel işlemlere bağlı olarak 

değişebilmektedir. 

 

Polinasyonda Kullanılacak Koloni Sayısı 

Bitki Adı Koloni Sayısı (koloni/ha) 

Armut 4 

Avokado 5 

Ayçiçeği 2 

Böğürtlen 8 

Çilek 8 

Elma 4 

Hıyar 7 

Kabak 4 

Kanola 5 

Karpuz 5 

Kavun 7 

Kayısı 2 

Kivi 8 

Lahana 5 

Limon 2 

Mandarin 4 

Patlıcan 3 

Şeftali 2 

Üçgül 4 

Yonca 8 

 

Arı Polinasyonu ile Bitkisel Üretimde Artış 

Bitki Adı Verim Artışı (%) 

Yonca 65 

Kabak 25 

Keten 35 

Üzüm 29 

Kolza 30 
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Bitkilerde Bal Arısı Polinasyonu 

 Her hangi bir yolla çiçeklerin erkek organı 

üzerinden alınan polenlerin aynı çiçeğin 

veya aynı türün başka bir çiçeğinin dişicik 

tepesine taşınmasına polinasyon denir. 

 Dünya’da gıda üretiminin %90’ı 82 bitki 

türünden elde edilir. Bu bitki türlerinin 

%63’ü bal arıları tarafından tozlanmaya 

(polinasyona) gereksinim duyar.  

 Polinasyon, meyve ve tohum üretiminin 

temeli olup pek çok türde polinasyon 

olmadan meyve ve tohum üretimi mümkün 

değildir. 

 Doğadaki polinatörlerin başında rüzgâr, su, 

yarasa, kuş, insan ve böcekler gelmektedir. 

 

Çiçeğin Kısımları ve Polinasyon Mekanizması 

 

 Polinatörler içerisinde bitkiye göre 

değişmekle birlikte en önemli yeri tutan 

böceklerdir. 

 Böcek polinatörler içerisinde en önemli yeri 

tutan böcekler ise bal arılarıdır. 

 Modern tarım teknikleriyle toprakların 

işlenmesi ve insektisit uygulamaları sonucu 

böcek polinatörlerde büyük azalma vardır. 

Bu nedenle bal arılarının polinasyonda 

kullanılması zorunludur. 

 

Yetersiz Polinasyonun Sonucu 

 

 

Yeterli Polinasyon Sonucu 

  

Polinasyonun Yararları 

 Doğanın sürekliliği sağlanmaktadır. 

 Ürünün nitelik ve niceliği artmaktadır. 

 Daha erken ve yeknesak ürün elde 

edilmektedir. 

 Tohumların yağ içeriği artmaktadır. 

 Meyve şekli bozulmamaktadır. 

 Kaliteli hibrit tohum elde edilmektedir. 

 Parselde hasat aynı zamanda yapılmaktadır. 

 Arı ürünlerinde çeşitlilik sağlanmaktadır. 

 Arı kolonilerinde populasyon artışı 

sağlanmaktadır. 

 

Polinasyonun Bitkisel Verime Katkısı 

 Yapılan çalışmalarla bal arısı ile polinasyona 

sağlanan katkı hesaplanabilmektedir. 

 Üretilen üründe bal arısının polinasyonda 

bulunması ve bulunmaması durumunda elde 

edilen tohum ve meyve veriminden yola 

çıkılarak bu hesaplama yapılmaktadır. 

 Yapılan bir hesapla sonucunda ABD’de bal 

arısıyla tozlanan ürünlerde 19 milyar 

dolarlık gelir elde edilirken, aynı yılda bal ve 

balmumu üretiminin parasal değeri 140 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

Polinasyon Katkısı Hesabı Örneği 

 Kayısı polinasyonunun %80’ini böcekler 

yapmaktadır. Bu oran içerisinde bal 

arılarının miktarı ise %70’dir. Dolayısıyla 

kayısıdaki polinasyonun %56’sı bal arıları 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Sonuçta 50 kg meyve veren bir ağacın, 22 

kg meyvesi diğer etkenlerin, 28 kg meyvesi 

bal arılarının polinasyonu ile oluşmaktadır. 

Başka bir ifadeyle, bal arılarının yok 

edilmesiyle bir kayısı ağacından alınabilecek 

meyve miktarı 22 kg olacaktı. 
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