
 Polen tuzağında dikkat edilecek noktalardan 

birisi de toplanan polenlerin yağmur ve diğer 

çevresel koşullardan etkilenmeyecek şekilde 

toplanmasıdır. 

 Polen tuzağı günün her saatinde takılabilir. 

Ancak polen tuzağı kullanımının en uygun 

olduğu saatler 06:00-10:00 saatleri 

arasındadır. 

 Polen tuzağı her gün takılabilir. Ancak 

koloniler aşırı strese gireceğinden ve 

verimlilik önemli ölçüde düşeceğinden 

dolayı önerilmez. Bu nedenle gün aşırı polen 

tuzağı kullanımı en uygun olanıdır. 

 

Polenin Saklanması 

 Polenin hamur haline getirme, şekerle 

karıştırma gibi pek çok yöntemle saklanması 

mümkündür. Ancak en kolay saklama 

yöntemlerinden birisi kurutmadır. 

 Polen kurutma işlemi özel kurutma 

dolaplarında yapılabileceği gibi 

havalandırma sistemi çalışan bir elektrikli 

fırında 30-35C’de 5-6 saat; 45C’de 3 saat 

tutularak da kurutma yapılabilmektedir. 

 Kurutmada polen nem oranı %5-10 düzeyine 

inmelidir. 

 Kurutulan polenlere içerisindeki yabancı 

maddelerden temizlenmesi için elekten 

geçirilme ve havada üfleyerek temizleme 

işlemi yapılmalıdır. 

 Kurutulan polenler cam kavanoza konularak 

+15 derecenin altında veya buzdolabında 

saklanmalıdır. 

 Kurutulan polenler önemli düzeyde besin ve 

sindirilebilme özelliğini kaybettiğinden 

dolayı en uygun saklama şekli, hasat edilmiş 

taze polenin buzdolabı poşetleri içerisinde -

18 dereceye ayarlanmış derin dondurucuda 

yaş olarak saklanmasıdır. 

 Tüketileceği zaman derin dondurucudan 

çıkarılması ve tüketimi takiben kalan 

polenin derin dondurucuda tekrar saklanması 

gerekmektedir. 

 Çözdürülen polen 5 gün içerisinde 

tüketilmelidir. 

 Polenin son kullanma tarihi hasat tarihinden 

itibaren kurutulmuş polenlerde 1 yıl, derin 

dondurucuda yaş halde saklanan polenlerde 

ise 18 aydır. 

 

Apiterapide Polenin Kullanımı 

 Polen, sindirimi kolaylaştırıcı, hücre 

yenileyici, canlılık verici, iştah artırıcı, 

hemoglobini yükseltici, seksüel aktivite 

artışı yanında soğuk algınlığı, sinirsel ve 

ülser rahatsızlıklarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Polenin Tüketimi 

 Polenin tüketimi konusunda dikkat edilecek 

en önemli husus, polen alerjisinden dolayı 

tüketicilerin zarar görmemesidir. Bunun için 

dikkatli olunması şarttır. 

 Polen tüketilirken çocuklarda 2 çay 

kaşığı/gün, yetişkinlerde ise 20 g/gün 

kullanılmalıdır. 
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Polen Üretimi 

 Bitkilerin erkek üreme birimi olan polen, 21 

günlük işçi arılar tarafından koloninin arı 

sütü üretimi ve yavruların protein 

gereksinimi için toplanmaktadır. 

 Polen tanesi, çapı 6 ile 200 µm arasında 

değişmektedir. 

 Polen elde edildiği kaynağa göre farklı renk 

ve şekillerde olmaktadır. 

 Polenler civardaki bitki deseni ve balın 

kaynağı hakkında da bilgi verebilmektedir. 

 Bütün polenlerin besleme değeri aynı 

kalitede değildir. Örneğin çam ve okaliptüs 

polenleri larva gelişmesi için uygun değildir. 

 Söğüt, hardal, karahindiba ve çiriş gibi 

bitkilerin polenleri çok kalitelidir. 

 Polen, bal arıları tarafından toplanırken 

yapıştırılma ve muhafaza amacıyla içerisine 

nektar veya bal gibi karbonhidrat ile glukoz 

oksidaz gibi enzimler eklenmektedir. 

 Polen içerisinde insanlar için gerekli olan 

aminoasitler yanında A, B Kompleks, C ve 

E vitaminleri, K, Na, Ca, Mg, P, S, Al, B, 

Cl, Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti, Zn mineralleri 

bulunmaktadır. 

 Kırmızı et %25, yumurta %13, peynir, %16 

protein içerirken polen %19 protein 

içermektedir. 

 

Polenin Toplanması 

 Kovanından polen toplamak amacıyla çıkan 

işçi bal arısı uçarken havada sürtünme 

yoluyla tüyleri elektriklenir. 

 Çiçeğin negatif elektrikle yüklü olmasından 

dolayı çiçekteki polenler, çiçeğe konan 

arının tüm bedenine yapışır. 

 Bedenine polen yapışan işçi arı polenleri 

üzerinden bacakları yardımıyla toplayarak 

arka bacağında bulunan polen sepetçiğine 

biriktirir ve kovana taşır. Ayrıca çiçeğin 

erkek organında kalan polenleri de toplar. 

 Arılar kovana polen taşımak için günde 5-20 

sefer yapmaktadırlar. Bal arıları her 

seferinde 10-30 mg polen taşımaktadırlar. 

 Bir koloni uygun koşullarda yılda 35-45 kg 

polen toplayabilmektedir. 

 Arılar tarafından toplanan polenin petek 

gözlerine depolanmış haline arı ekmeği 

denir. 

 Toplanan polen, bal ve arı salgıları ile 

karıştırılıp laktik asit fermantasyonuna 

bırakılarak arı ekmeği haline getirilmektedir. 

2 hafta içerisinde işlem tamamlanmaktadır. 

 Arı ekmeği, hammaddesinin polen, bal ve arı 

ağız salgıları olması nedeniyle önemli düzey 

protein başta olmak üzere larva gelişimi ve 

arı sütü için gerekli besin maddeleri 

içermektedir. Ayrıca insanın 

sentezleyemediği aminoasitlerin tümü ile 

pek çok vitamin ve enzimleri içermektedir. 

 Arı ekmeği, polene göre altı kat daha fazla 

laktik asit içermekte ve bu durum da polene 

göre maya gelişimini önemli düzeyde 

düşürmektedir. 

 Arı ekmeği, polene göre daha az protein 

içermesine karşılık daha fazla K vitamini, 

şeker ve enzim içermektedir. Ancak arı 

ekmeği proteinlerinin sindirilebilirlik düzeyi 

yüksektir. 

 Polenin dış yapısında bulunan eksin tabakası 

yağ, şeker ve protein yapısındadır. İç kısım 

olan intin ise selüloz, hemiselüloz ve pektin 

yapısındadır. Fermantasyon ile eksin 

tabakasının sindirilebilirliği artırılmakta ve 

arının yararlanmasına hazır hale 

getirilmektedir. 

 Arının topladığı polende bulunan proteinin 

sindirilebilirlik düzeyi %64 iken arı 

ekmeğinde bu değer %79 olarak 

gerçekleşmektedir. 

 

Polenin Hasadı 

 Bal arıları tarafından toplanan polenler, arı 

kovana girmeden veya girdikten sonra bir 

tuzaktan geçmesi sağlanarak hasat edilir. 

 Polen tuzakları çok farklı yapı ve şekilde 

olabildikleri gibi farklı malzemeden de 

yapılabilmektedir. Yüksüz bir arı bu 

gözlerden rahatlıkla geçebilmektedir. Arı 

ırklarına göre değişebilmekle beraber polen 

tuzağındaki gözlerin çapı 5 mm’dir. 

 İşçi arı polen yükü ile kovana döndüğünde 

ızgaradan geçerken polen yükleri 

bacaklarından tuzağa takılarak alt kısımda 

bulunan polen toplanma kısmına dökülür. 

 Koloninin tarlacı arıları, yaş dağılımı, tuzak 

tipi, iklim, bitki tür ve çeşit zenginliği gibi 

birçok etmene bağlı olmakla beraber, 

kovandan günlük ortalama 50-300 g 

arasında değişen miktarlarda polen hasat 

edilebilir. 

 Koloniye giren polen miktarındaki azalma 

koloniye olumsuz etkide bulunduğundan, 

koloni polen ihtiyacını gidermek için polen 

tarlacılığı yapan bal arısı sayısını 

artırmaktadır. Bu durum da koloninin bal 

veriminde bir miktar düşmeye neden olur. 

 Bal verimindeki düşmeden dolayı arıcı polen 

üretimine karar verirken baldan kaybı 

yanında polenden elde edeceği geliri de 

dikkate almalıdır. 


