
 Üretim yapılan bölgenin ekolojik yapısı ve 

flora durumuna göre değişmekle birlikte bir 

sezonunda yaklaşık 150 gün süreyle bu 

işleme devam edilebilir. 

 Başlatıcı kolonide bir gün bekletilen larvalar 

ertesi gün alınarak bitirici kolonilere 

verilirler. Aynı gün yeni larva transferleri 

yapılarak başlatıcı kolonilere verilirler. 

 

Arı Sütünün Hasadı 

 1 günlük larva aşılandıktan Ana arısız 

kolonide 72 saat sonra aşılama çerçevesi 

alınarak arı sütü hasat edilir. 

 2 günlük larva aşılanması durumunda hasat 

48 saat sonra yapılmalıdır. 

 İlk aşamada ana arı yüksükleri içerisinde 

bulunan larvalar bir pensle alınarak atılır. 

 Elde edilen arı sütleri ışık almayacak şekilde 

ve koyu renkli cam şişelere doldurulur ve 

buzdolabında saklanır. 

 Arı sütü üretim miktarı iç ve dış etkenlere 

bağlı olarak önemli oranda değişmektedir. 

 Her bir yüksükten 213-328 mg’a kadar arı 

sütü elde edilebilir. 

 Bir koloniden bir transfer döneminde 6.5-

10.5 g arı sütü elde edilebilmektedir. 

 Etkin bir yönetimle iklim, flora ve arı ırkına 

bağlı olarak bir koloniden sezonda 600 g arı 

sütü elde edilebilmektedir. 

 Arı sütü hasadında dikkat edilecek önemli 

hususlardan birisi de, arı sütü içerisindeki 

larvanın parçalanmadan alınıp atılmasıdır. 

Herhangi bir şekilde arı sütüne karışması 

kaliteyi bozmaktadır. 

 

Arı Sütünün Saklanması 

 Saf arı sütü tahtadan yapılmış özel kaşıklarla 

yüksük gözünden hasat edilir. 

 Metal kaşıklarla hasat yapılması durumunda 

arı sütü kalite kaybına uğramaktadır. 

 Koyu renkli cam kaplara konularak +4 

derecedeki buzdolabında saklanır. 

 Arı sütü pazarlama aşamasında n soğuk 

zincir kırılmadan taşınmalıdır. 

 Arı sütü son kullanma tarihi, buzdolabı 

koşullarında 6 ay, -180C’deki derin 

dondurucuda 18 ay süreyledir. 

 

Apiterapide Arı Sütünün Kullanımı 

 Kozmetikte, fiziksel performansın 

uyarılmasında, öğrenme kapasitesi ve 

kendine güvenin sağlanmasında, cinsel 

sorunlarda, kansızlık, kolesterol, viral 

enfeksiyonlara karşı direncin artırılmasında, 

kanser, kronik ve tekrarlayan hastalıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. 

 

Arı Sütünün Tüketimi 

 Arı sütü saf halde taze olarak, bal ile çeşitli 

oranlarda karıştırılarak, liyofilize edildikten 

sonra kapsül, draje ve hap olarak kullanılır. 

 Günlük alınması gereken doz vücut 

ağırlığının her kg için 10 mg saf arı sütüdür. 

 21 günlük 1-2 kür uygulamasından sonra arı 

sütü kullanımına1-2 ay ara verilmelidir. 

 Günlük doz büyükler için 600-1.000 mg, 

çocuklar için 300-500 mg’dır. 

 Tüm arı ürünlerinde olduğu gibi arı sütü 

tüketimi esnasında alerjik reaksiyonların 

yaşanabileceği unutulmadan tedbirli 

davranılmalıdır. Bu tip ürünleri bir tıp 

doktoru önerisi olmadan kullanılmamalıdır. 
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Arı Sütü Üretimi 

 6-12 günlük genç işçi arıların başlarındaki 

salgı bezlerinden salgılanan, besin değeri 

oldukça yüksek, beyaz renkli, peltemsi, hafif 

acımtırak, asit yapıda bir arı ürünüdür. 

 Arı sütünün oluşması için, 6-12 gün yaşlı 

genç işçi arıların bol nektar ve polenle 

beslenmeleri şarttır. 

 Arı sütünün önemi, ana arının ömrü boyunca 

arı sütü ile beslenmesinden ve ona bağlı 

olarak da her gün kendi ağırlığı kadar 

yumurta atmasından kaynaklanmaktadır. 

 Ana arıda gösterdiği etkiden yola çıkarak 

insanların aynı etkiyi yakalamak için arı 

sütüne yönelmeleri arı sütü ticaretinin 

temelini oluşturmaktadır. 

 

Arı Sütü Üretimi 
 Arı sütü üretim süreci, ana arı yetiştiriciliği 

süreci ile aynı aşamalara sahiptir. 

 Arı sütü üretimi yapılacak kolonilerde bal 

veriminde düşüş olacağı için pazar koşulları 

dikkate alınarak ve sözleşmeli olarak üretim 

yapılmalıdır. 

 

Ana Arısız Başlatıcı Koloninin Hazırlanması 

 9-10 çerçeve ergin arı populasyonuna sahip 

koloninin transferden 6-7 gün önce ana arısı 

1 çerçeve arısı ile birlikte boş ruşete alınır. 

Sezon sonunda tekrar birleştirmek amacıyla 

 Ana arısız olarak hazırlanan kolonideki açık 

yavrulu petekler alınarak diğer kovanlardaki 

kapalı yavru içeren peteklerle değiştirilir. 

Böylece 6-12 günlük yaşta genç işçi arılara 

sahip koloni elde edilmiş olur. 

 Ana arısı alınmış olan koloni larva transferi 

yapılmadan önce “bal+polen, kapalı yavru, 

açık yavru, boşluk, açık yavru, kapalı yavru, 

polen+bal” olacak şekilde düzenlenir. 

 5-6 gün sonra başlatıcı kolonide oluşan ana 

arı gözleri bozulur ve açık yavru bırakılmaz. 

 Böylece ana arısız koloniler larva 

transferinde kullanılabilecek düzeye getirilir. 

 

Larvaların Transferi ve Başlatıcıya Verilmesi 

 Damızlık kovana önceden bırakılan ve ana 

arının yumurtlaması sağlanan boş petek, ana 

arının yumurtlaması sonrasında 1-2 günlük 

larva içermiş şekliyle transfer için alınır. 

 Larva transferi rüzgâr ve doğrudan güneş 

almayan kapalı bir ortamda yapılmalıdır. 

 Ortam sıcaklığı 30-33ºC arasında, nispi nem 

ise %50-55 düzeyinde olmalıdır. 

 Tıpkı ana arı yetiştiriciliğinde olduğu gibi, 

larva transfer kaşığı yardımı ile günlük 

larvalar alınarak dip kısmında sulandırılmış 

arı sütü bulunan yüksüklere aktarılır. 

 Ana arı yüksükleri içerisine transfer edilmiş 

80-100 kadar yüksükleri taşıyan özel taşıyıcı 

çerçeve, açık yavrulu petekler arasına 

yerleştirilir. 

 Larvalar ana arısız besleyici koloniye 

verildikten sonra işçi arılar tarafından ana arı 

yetiştirmek üzere kabul edilerek beslemeye 

başlanırlar. Yaklaşık 60 saat sonra her bir 

larvanın bulunduğu yüksük içerisinde 

maksimum miktarda arı sütü toplandığı 

görülür. 

 Ticari olarak üretim yapılacaksa ana arılı 

bitirici koloni kullanımına gereksinim 

vardır. Bitirici koloniler iki katlı olmalı ve 

en az 14-15 çerçeve bulundurmalıdır. 

 Bitirici kolonilerin ana arıları ızgara ile alt 

kata hapsedilmelidir. Ana arı ızgarası 

yerleştirildiği için ikinci katta erkek arı 

bulunması olasılığına karşı burada bulunan 

erkek arıların dışarı çıkmalarını 

kolaylaştırmak için ikinci katta da uçma 

deliği bırakılmalıdır. 

 Bitirici kolonide ballıkta en az 4-5 çerçeve 

bulunmalıdır.  

 Başlatıcı koloniden alınan aşılama çerçevesi 

ikinci kata, açık yavrulu çerçeveler arasına 

konulur. 

 Arı sütü üretiminde bitirici koloni sayısı, bir 

adet başlatıcı koloniye karşılık 8 adet bitirici 

kolonidir. 

 Larva transfer edilen yüksükler başlatıcı 

kolonilerde bir gün, bitirici kolonilerde ise 

iki gün kalacaklarından ve başlangıç 

kolonisine dört adet, bitirici koloniye bir 

adet taşıyıcı çerçeve verileceğinden dolayı 

her bir başlangıç kolonisi için 8 adet bitirici 

koloni hazırlanmalıdır. 

 Sekiz adet bitirici koloni dörderli iki gruba 

ayrılmalıdır.  

 Başlatıcı koloniye birinci gün transfer edilen 

(4 çerçeve) larvalar birinci grup bitirici 

kolonilere, ikinci gün transfer edilen larvalar 

ise ikinci grup bitirici kolonilere 

verilmelidir. Bu durumda başlatıcı 

kolonilere her gün, bitirici kolonilere ise iki 

günde bir yeni yüksükler verilmiş olacak ve 

her gün hasat yapılmış olacaktır. 

 Başlatıcılara her gün, her birinde 80 ana arı 

yüksüğü bulunan 4 aşılama çerçevesi verilir. 

 Bir başlatıcı koloniye bir günde 320 larva 

transferi yapılır ancak bunların kabul 

oranının %100 olması beklenmemelidir. 

 Larva kabul oranı %80 kabul edilirse 

başlatıcı koloni her gün 250-260 larvayı ana 

arı veya arı sütü üretmek amaçlı olarak 

yetiştirmek için başlangıç yapacaktır. 

 Ticari ana arı yetiştiriciliğinde başlatıcılara 

transfer işlemi her gün yapılmaktadır. 

 


