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Arı Ürünlerinde Kalıntı Sorunu

Fazıl GÜNEY

Gıda Mühendisi / Arıcılık Araştırma Enstitüsü

Gıdalarda bulunan kalıntının birçok tanımı bulunmakla bir-

liliktktee yayasasall memevzvzuauatıtımımızdzdaa kakalılıntntı;ı; şşuu şeşekikildlde:e: “GıGıdadadada, tatarırım m ürü ün-

leririndndee veveyaya bbitkikilelerde,e, ttopopraktkta, sududa vveya ddiğiğer ççevevrereses lll bbib leşen-

lerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif f bbbib leşenle-

rin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri vee mmmmmeetabolitle-

ri kk lalıntısını ““((1)) ifif dadee edilir.

GGıdda ürünleriinde bbullunnanan kkallıntı mmaaalelesesef üülülüülüüülkek mizde öte-

deden n beberir varar ooolaalannn bir problem olup insan sağlılığığığığ nınııı vvvvvvvvvvvve eee ülke ekonomi-

ssisisisisisinininininnninni ooooooolluullululllumsmsmsmsuzuzuz yyyyönönönndedeeededededee eee ktk lilem kekteddir.  Hayvansaall oorroooorijijiijiiinli gıdaların gü-

vevenlnliğiğiğiğinindedededen nn emmmininiin ooooooolmllll ak üzere Tarım ve Köyiiyyiyiiiyy şlşlşlşlşşlşlşlşşlşşşşşş eereereeerereere i Bakanlığı, Koru-

mma ve ee KoKooontntrorolll GeGeGeGenennenelllll MüMüM düdürlrlüğüğüü veve yyettkiileleeeel nndndndndnnnndndnnnddndiirilmiş analiz labora-

tutuaraararlallalaarırırır yyyyyılılıllılılık kk olollarararrakakkkk bbbbiirirr kkalalınıntıtı iizlzlememememee prrprrogogogogggogggrrrrarararaararammmım  uygulamaktadırlar.

BuBuBuu pprorooogrg amamlaaaarıırırınn uyuyyyggguuugulalanmnmasasınındadad AAAB B B MeMeMeeMeMeeMeeeeMeeeeevvvvvvzvzzvvvzzvvvzzzvvvv uatı ve Konsey Kararları 

dadaaad gggözözöz önnünen aaaalıılıllıınnanaanaanaarrarr k uyumlaştırıllmmmmmmımımımmmmmm şşşş şş llooooloooloooo aaana  Türk mevzuatı uygulan-

mamaaaktktadaddıır.

TüTüTüTüTTüTüüüTüüTTü kkkrrkrkkrk GGGG dıdıda a KKooK ededdeksksii 20202020020 5500505055005005050 //4/4///4/4/44/ 9 9 9 9 sasasayıyıyıyıy lıı BBBBaalalllalaalall TTTTTebeebliğinde ballar tanım-

lalalalanınn rkkrkeneneeenn, , “b“b“ all ssafafff vvvveee dodddoğğağağağ ll l l ollolollmamamammmallılıııı,,,, hhihihihihih çbçbçbbbçbbbçbbbbbiiririiriirrrir kkkkkkkkkkkkkaaaatatatataaatatkıkık  maddesi veya kalıntı 

içiçerermemememmmemem lilididir r “(“(2)2)2 ddenenn lilili mememmmektktktededddeddddiririrrirrir....

YiYiYYiY nenee aaaaaaayyynynynnynynnnyy ııııı tetteteteblblblbliğiğiğğiğğdedee ““BBBaBallalal gggggggggggggııııdıdııııdaaaa kaakaaaaattktkktkktkktkktkkkkkkıııııı mamamamamammmmamammm dddddddddddelelele ere i de ddahahili  ol-

mamamamak kk k üzüzüzzzzerere e eee ddıdıdıdddd şaşaşarırıdadaaad nnn nn hihih çbçbirirr mmmmmadadadadadadadaddadddddddededededddddddd kkkatta ılllılamammmmma azazazazazzzzzazazazaaazazazzzaazzaa ,,, , bbbal doğal bileşimin-

dddede bbululununmmamaaayayayayaannnnn oororororo ggagaggg ninik k k k veveveeev /v/v/v/vv/v/vvvvvveeeyeeyeyeeeyaaaa ininnororo gaaaaaanininininniiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk mamaddelerden ari olma-

lılıllıııdıdıddıır”r”r”r”r”” ddddddenenenenenee iililmememm ktktededediririr... FFFFFFFFFFFFaakkakkakakkkkakakaakkatattatatataaaaatat sssafafafaf vve dododod ğağağaaaağaallllllllllll ooolollooooooooooooloo ması, hiçbir katkı maddee-

sissisii vvvveyeyeyyeyyyaaaa kakakakakaalıllıılıllıntntntntntnttnn ııı ı iiiçiçiiçiççereerereermemmeemm meemesisi istenenenenn bbbbbbbbbbbaaallalalaalalalaaalaaaalllalaalaalalalaallllalalallllal rda kalıntı sorunu yoğun bbir 

şeşekikikikilldldlde kekek ndndinni hihissssetettitirmrmrmrmmmekekeeeekkkteteeetteedididdididiidiiidiiddirrrrr.rrrr.rrrr.r.r.r.r..r. 

AAAAArArArAAArArııııı ürürürüüüürürüüürürürüürüürününüününüünleleeeeeeririririir neneneneen kkkkalala ınınınıntıııtıtıııııtııııt iiiiiiiiiikikkikikikikkikikikkkk şşşşşşşekekkkekeeee ililili dedd  bulaşmaktada ırır:::

1.1.111 ÇÇÇÇÇÇeveevvevevevevevvrrrerrrereseses ll fafafafafafaktktktktöröröörleleleriririnnn ettettkikiikikiki isisisisis ylylylyylyyyyy ee e e oolloolooluşuşşuuşuşuşşanannannann bbbbulululullullllaşaşaşaşaşaşaşşşaaaaşaşaşşşmmmamamamamaamamamamamamamammmaaamamamamaaam lllalalaaalalaallalaaalaalllalalaaalalaall rrrrrrrrrr

2.2.2.2 AAAAArırırıııcıcıcıcılılılıkk k kkkkkk FaFaFFaFaFFaFaalaalalalliyiyiyiyiyetetete leleeeriririr dndndndndnn eee yüyüyüyüyüyüyüyüüyüyy rürürürürrürürürrr ttütütütütütütülülüülülürkrkrkrkkrkrkr ennnen ooooooolulululululuulululuuuşşşaşaşaşaaşaşaşaş nnnn n bububub lalalaaşşmallarra

ÇeÇeÇeÇevrvrrrrvrvrrvrrresesesesesesesssessesee leleleleleleleleeeleeee fffffff kkakakkakkaktötötötötö lrlrlrlr ere dddddoğoğoğoğoğrururuurudadadadad nnnnn ararararrra ıcıcıcıcccıcccılılılılılııkıkıkııkkklalaaala iiilggl ili olo madığı hhhhhaaalalaaallldddedeeeeddeddd  

soosoosonununuuuuuçlçlçlçlçlçlaaarararıı ararararaa ııı üüürürüürürünününüüü leleririininii eeetktkkililemememme eekekkkteteet vvvvee ee kakaaalılıntntntntıyyıyya aa nenenen deddeen nn ololo mamakktkttttaaadddda ırırr. . 

ÇeÇeÇeÇeÇeeÇeÇevrvrvrvrvvv eeesesssessesssselleeleeeeleeel ffffffakkaakkaktötötötötötötöööörrlrlere dddedenn n n ararı üürürürü ününününlelelleriririinenenene oolann bububb lalaaşmşmmaaa ikkikiki şekikildlde e olllo mamaaakkk-

tatatatataddıddıd r:r:

1.1..KaKaKaK lılılılıntntntıı etetetetmemmemem nlnlnlererereriii hahahahaavvavavvavva vvvveeee ee sususususussusuyayayayaya bbbbbululululaşaşaşaşıırrı lalar r rr ororo adaddanan ddddaaa araararılılılı arararaa aaaaaa bubbubbububullalalaaşaaaaşa--

rararaakk kokovavavavavanananna ggggiririireere leel rr veeee aaaarıırırı üüüü ürürüünlnllllerererrre ininininnne eee e bububbububbulalalll şıış rllrlarrara ..

222.2.2.22..HaHHaHHH vavavava,,, sususuuu vvvvvveee e totoooprprakak yyyyyyolololoo uyuylllala ööncncnnce e e bibib tktkkkililillililererere e e bubububuubulalaalalalalaalaşışışışşışış r.rrr.r. AAAArrırır laalaar rr r neneneeneneenneennekkktktttttaraaararraarr 

tototot plplpllararrararaarkekekekekekekekeekkkk nnnnnnn bubbububu bbbbititittkikikikileleleleleriririii uuuuuğrğrğrğrğrrğ adadadadada ığığığıınınınndadad aaaarırırırılalalalalarararara bbbbululluulaşaşaşaşırırırıırlalaar rr veveveveveve ssssonononononuunununununnunununddadaadaadadad aarırıı 

ürürrüününüü lelelerriiinennenee bbbbbululullaşşaşaşırırırı lallalalar.r.r.

Çevresel faktörleri tarımsal faktörler ve tarımsal olmayan 

faktörler olarakakk iikikiyeye aayıyırarabibililiririzz.   

Ağır Metaller

Bal arıları nnekktar ve salgı ı totootoopllplp amamammamamammaammaa a a sırası dnda çok geniş yüzey--

lerle temas ederller.. Ağır metaatallllllleerlleelee kkkkkkkkkkkiriiiiiiirllenmiş yüzeylere ttemas eden

arılar bu kirlillikikleriri kovannaa vveveev üürürüüünnllnnlnlnnlnlnnnnlnln ererininine tataşırlar. Ağırır mmete alleer r rr atata -

mom sferdenn aarılarınn kkılıllaalarırırıı üüüüüzzeeririnddndndnddnddnddddeeeeeeeee tttataşışınanabibibilddldiğiği i ggibibi; ;;; popoppoleleelelennn,nn, sssu,uu, nnnnnekekkkeeeeeeeeee --

tar veya ssalgı bballalarıırr iiillele dddddddddee e ee kkokookooooovvvvavavv naa ttaşınababbbbbililillllilmemememememmeektktktktkteedededededededeeeeediriririii . . ÖÖzÖzÖzellelele lililiklklklleeeee eneeenneen--

düstriyey ll alanlaarr vevee kkkkkkkaararaara ayayayayayayayyayayyyyyyoolooololololoo llalalarına yyyakakkkkkkınınınınınnnınınnnnnnn bbbbbbbbbbbböölölgeeeegeleleleeeelleeeeerdrdddrdrdrdrddddrrr eeeneneeeeneneeenen ttttttoopopopoplalalal naanan nnn babab ll--

larda CCd, Fe, , Cu,, MMnMnMnMnnnMnMn,,,, ,,, MgMgMgMgMgMMggMggMgMgggg,, ,,,,,, AlAAlAlAAlAllAlAlAAAlAllAAlAAAAllAlAl,,,, ,, , , BBaBaBaaBBaBaaaaBaBaBaBaBaBaBaBaBaaaBaaBBaBaBB ,,,,,,, CaCCCaCaCaCaCaCaCaaCaCCaCCCCaaaCaCaCCaCaaCaaCaCaCCa,, ,, CuCuCuCuCuCuCCCuCuuCuCuCCuuCCuCuCuCuuuuuCuCuCCCCuuCuCuCuuu,,, ,,, MgMMgMgMMMgMgMgMMgMMgMMMgggMggMMMMMMMgg, ,,,, NiNiNiNiNNiNiNNiNNiiNiiNiNNiii vvvvvvvvvvvveeeeeeeeeee SSSSSSSSSSS bbbaabababaababbbbaababaaaaaşştştşşşttşşşş aaaaaaa ololoollololooo mammam kk k kkk üüüzüzü eee-

re peek ççokok eeleleeeemmmmeeemmemeeeemeeentntntntntntttntntnttnntte e eeeeeeeee e ee rraaaarararraraararaarar sstststststttstllanmıştır (3-4). 

AğAğAğğAğğğırırrrırıı mmmmmmmmmetetetetetetettetettttettetettetttalalalallalalalalalalalalall kkkkkaalıntıları en çok zararaarırırıırı aaaaaaaaaaarrırırırrırrrırırırırır lllllaaaallalararararaararaaaaa vvvvvvverererreere irririririr.... EEğEğğEğEğEğEğerrreeeererrrerer aaaaaağığığığığğ r rrrr mmeeeme----

tal kkkakak lılınntntnnnttıısısssıı yüyüyüüyüüyyüyüy kkksek düzeyde isee arı ööölüüülüüüüüümmmmlllllllllmmmmm ereerrereriii ololollolooo abaababbbbbaaaababaaba ilillili irirririr.. KKaKaKKaKaKallılıntntttıı düdüdüdüdüzezezezzzezeeyiiyi 

arıllaarı ölöldüdüürmrmrmrmeyecekek düzeyydede isese kovovovvanannnna aa aaaaaaa vevveveveveeeevvvvee ddddddddddddddddiiğiğiiğiiğğiğğiğğiğğğğğiğiğğğerereeerereeeerrrrerr aaaaaaaaaaaaaarrıırrırrıı üüüüüüüüürüüüürürüür nlnlnllnn eerereree ininnnnininiinnnneeeeeeeee e e eee bbububububububub ---

laaşşşışırr.r YYüükkkssesek miiktktarardda aağığır memetaall kkakakkalııntntıssssııı oloolmamaamassısı dddddddddddddddduuruurrruuurruurrruruurruuururuumuumuumummmummumumumumummmunnnnunnununnnununnnunnuunuuuuunddddadadadaddadddadddddadaa aaaaaaaaaarrrırırırırırılalalalar rrr

kkokokovavaannanan  varamamadan öölldükleelerir iiiiççiçiçiçç n,n,,n,n, bbbbuuuuu kakakakakkakalılılıll ntntntnnnttntn ıı ııı aaararrararraa ılılılılllllllaaarraraararararaararr tttttttttttaraaraaaraa afaffafffaafa ınınnnınındaddadaaaannnnnn nnnn fififif ltltltlttrrerererereee 

ededilililmiş olur. Yani bbir anlnlamammmmmmmmdaddadadaadadadaddaddadaadaaddadaddada aaaaaaaaaaaarırrırırrırrıllalalalalalaarrrrr r bibbbbibibbiibiibib rrrrrrrrrrrrrrr sisisisssissssissssisissisisisiss ggogogogogogogogogggogogoogogoogoooogogoogogoog trtrttrtrrrtrttrtttr aaaaaaa gigigiig bbibbibbibbibibbibibbi ggggggggggggörörööö evvvevvvve yyyyyyapapapapapppapmmmım şşş ş 

olololurlar.   Arılaardrdaan sononraraa aaaaaaağğğğğğığığığığğğıırrrrrrr rr mmmemeeeememeeettatataaattaataaat llllll kaakaaalıllılıılılıııntntntntnttttnttnnnttnnntnntn ııssısıısısıısıı ınını aaa a eneneennennee ffffffaazazaazazazaazlallaaalallla pppppprrrororoooorropopopooopolililil ssdsds e eeee

raraststlalannır. Dahaha sonrnraa issisise e ee sısıssıırrarararaar sısı lyla balllll mmmmumuuumuumummumummumumuumummuumuu vve e babababall aağğaağa ıırrıırrır mmmmmmmmmmmmmmmmmeetteeeteteeteeettee aalllaalaallaal kkkkkkkkkaaaaalaallaaaaaalınnn---

tıtısısınana mmararuzuzuz kkkalalmamakttktttktadadaadaddadırrrıırııı ..

GGıGıdada yoluyuylalaaala yyyyyyyyyüküüküküüküküküksek miktarda alınaaaannn nnnnnnnn ççççeeçççeeeeçeçeçeççeeçç şşişişiişişişişşşişişşş tltltlltltltliiiiiii ğağağağaağğağağağağırrıırrıırrııır mmmmmmmmmmmmmetalleerrr rrr zzezeezzeez -----

hih rlr enenmem lereee,,, dodododododooood lllalaalaşım ve iskelet sistemiiiiiiinnininin nn bbbboboooob zuuulmmlmmmlmmmmmmmmaaaaasasaaaaa ına, hhhhiiipppipippiippererer----

tataaat nsnsnsnsnsiyiyiyiyyononoooonaa,a,a,a, ddddddduuuyyyuuuuuuuyu ma zorluğuna, anemiye, böbreeeekkk kkk hhhahaahh ststststststttttstt lalaallaaalaalaallııkı larına, zzzzeeezzzezzzz kâkâkkââkkââkââ 

kkaakkaakkkakaybybbbybybybybınnınnaaaa,a, sssssiiininnnnnnniiirrriiririirirr ssssisisstemi bozukluklarına, böbreeeekkk k ffffofoo kkkknkknknnkkknkknkssisissss yonlarındaaaadaaaaaaa zzzzaa--

yıyıııııflflaflaflaaflflaflaaflaammammamamammmmayyyayayaya vvee hahaaahahaahahhahaahaattttttttt aaaa ölölllöölö ümümümümlere neden olmaktaaaaaddddııır.r.r.r.

AğAğAğAğA ırırır mmmeeteteteteettee aaallleeririnn zaaaaaaazararlı etkilerindennnenn korororunmak için arılık yeyyeyeeeeeeyeeeeeeerriririrrrrirrrirrrii 

seseseeççiçiçilliirkkrkenen aannanaaa yyyolo larddannnnanan vvvvve sanayi tesssisisisisleeriririnnnden uzak yerler terciihhhh

ededededede ili melididiiirrr.r. AAAAAyryryrrrrryrryyy ıcıcııccaaaa araarrararrarararıcıcıcıcı ılıllılııkkkkkkıkıkıkkkktttataatttatat kkkullanılaaann n veveev  bal ile temas eden tüm

alalleete leleeririririrririinnnnnnnnnn baaababababaababbbab laallaaaaalaalaa kkkkaala ınnntıtıtıtıttı bbbbbbırrrakakakakmaamamam yaayyyay nnnn mmamamadddddddddddelerden seçilmesine özenn 

öööööögggögögöögööööögg sststststtststeererilmemelililidididdidirrr.r. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMüüümümümümüüümüü küünsn e paslslllslannaa mamammamamaaaaaazzzzzzzz çelikten aletler kullanılmma--

llllııllıııddddddıdır.r.

�
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Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar

Türk Gıda Kodeksi Bal tebliğinde:“İnsan sağlığını tehdit eden

hiçbir patojen mikroorganizma, parazit ve/veya parazit yumurta-

sı bulunamaz, Clostridium botulinum bulunamaz,” ifadeleri yer al-

maktadır. Aslında balın doğal yapısı da içerisinde organizma yaşa-

masına çoğu zaman izin vermez. Çünkü bal çok düşük su aktivite-

si nedeniyle mikroorganizmaların yaşaması ve gelişmesi için elve-

rişli bir ortam değildir. E. coli, Enterobacter aerogenes, S.aureus vb. 

patojen bakteri ve Candida albicans üzerinde yapılan çalışma sonu-

cucundndaa, ppatatojojenen bbakakteteririlelerdrdenen 112’2’sisinininn baball ililee ininhihibebe eedidildldiğiğii, aancncakak 

Candida albicans’ın ininhihibbe ediilelememediiğiği kayayddedilmiştir (5)

Yapılan araştırmalarda çok az sayıda mikroorganizmanın kı-

sısıtltlıı bibirr süsürere ddee ololsasa bbalaldada yyaşaşadadığığıı tetespspitit eedidilmlmişiştitirr. ÖÖzezellllikiklele CClolostst--

riridudumm BoBotuulilinunumm spsppororlal rıı bbalal iiçiçiç ndndee yayaşaş yabilir r fafakat toksin oluştş ur-

mamazz. EErişkinn iiçiçinn tehllikikesesiiz olan sayıyıdadakiki bbuu babaktktererillilerer sütüt ççococukuklalarırı--

nın bağırsakları dnda yuvallanarakk kaktiff hhalle geçer ve sinir ffellcine ne-

den olan toksinler üretebilmektedir. Bu nedenle ilk 6 ay bebekleri 

kesin olarak baldan uzak tutmak gerekir, ama daha güvenlisi 2 yaşı-

nana kkadadarar ççococuğu u u babaldldana  uzaakk tututmak iyi bir koruyucucu önnlelemm ololaca ak-

ttır..

GGenetiği Değiştirilmiş Bitkkiiller-OOrrggaannizmmallar

Biirr cac nlınınn gggenen ddizizililimimini in ddeğeğğişişştitiririlmlmesesi yay ddaa ononaa kekendndii

dodoğasısındnda bubululunmayan bbambab şka bir karakter kazandırılması yo-

luyla elde edilen canlı organizmalara “Genetiği Değiştirilmiş Orga-

nizmalar”, kısaca GDO adı verilmektedir. ABD’de GDO’lu ürünler ka-

bubull gögörürürürkrkkenene AABB ülülkekeleleleririr ndndee ihihtitiyayay tltlaa kakarşrşılılananmamaktktadadırır. BeBelilirlrlii bibirr 

eşeşikik ddeğeğğeere e kkadadar izizin verrililmemekt dedirir, ubu eeşişikk değeğ ri aaşaşaş rsrsaaaa ettetetikkikiketetinin-

de GDO’lu şeklinde belirtit lmesi gerekmektedir.

Genetiği değiştirilmiş bitkilerden mısır ve kolza arılar ve 

ararıcılar için problemlere yol açmaktadır. Özellikle de polen GDO’lu

ürüüüüürürürrününüüünüü ler yöönünden risk altındadır.  Çünkü GDO’lu bitkiilerin ppololeenleri 

dededededee GGGDODODODOO’l’l’llluuu uuu olo maktadırır. Tarladan 5-10 km çevreye yyayayılılana  bu pop lenlerer 

ararararraarraa ılılılılararararaarr ttttaraffınınınnnındadddadd n topllana dığında GDO içeren polenler diğer pop lenlnlererlele 

kakakaarrııırırırırışşmşmşmşşmşmş akakkakkktatatatatataaadıdıddıdd rr..r.. BBöylece bilmeden GDO’lu polenler tüketilmmekktedir.

GDGDGDGDGG OO’O’’O lulul  ürünlere  tarımsal verimi artırması ve tarım ilacına ihi --

ttiyayaç ç duuyuyuuy lmlmlml amammmmasası gibi avantajları nedeniylee tercih ede ilmektedirr..

AAAlAAAAA errjik reaksisisiyoyoooyoyy nnaan nnnede en olmmaları, antibiyotikleriin eetkiisini azaz ltltmam -

llaalaları vve toksik etkkkiyiyiyiyye e ee nenn den olo maları gibi bilinen yaan etkileri yana ında, 

kkaakak rmaşık mmekanizmaları ve uzun yıllar süren araşştırmaların yapıl--

mmaması nedeniyle tüm yan etkilerinin neler olduğu tatam olaraka bbii-

lilil nmnnmn ememekeke tet dir. 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiğğğğğğğğğğğğeeeeeeerrrrrr BBBBBBBBBBuuuuuuuullllaaaşşaanlar

RaRaadyyyyyyyyoooaooaoaoooaoo kktif bulaşmamanınınn aarılar vee arı ürürüünleriri iiçin bir problem 

olmamaddıdığğı bbbbbiiilili dddididididiririrrir llmekktetedidirr (6). Diğer organaniik kimmyyasallar aarasında isisee

PPPCB (ppp(poolooolyyycycyccccy hhlhhlhhlhhlhh ooorrininaated biphenyls) sayıyılalabbilir.r. BBu kimyasal 1980 yyıyılılınn-

daddaann öönönönnnnnncceceeceeece ssssoğuutucu ve yağlayıcı oolalaraakk kukulllanılmaktayydı. GüG nüünümümüz-

de kullanılmamasına rağmen halen çevrede bulunmakta ve gıdala-

ra bulaşabilmektedir. Özellikle balmumunda yüksek oranda bulun-

muştur. Baldaki oranı ise güvenilir seviyelerdedir (7-8).

Buraya kadar olan kısımda tarımda kullanılmayan uygula-

maların neden olduğu ağır metaller, mikroorganizmalar ve GDO’lu 

bitkiler gibi bulaşanların neden olduğu kalıntı kaynaklarını incele-

dik. Buradan sonraki kısımda tarım uygulamalarının neden olduğu 

kalıntılar üzerinde durulacaktır.

Tarımsal Kaynaklı Olanlar

En büyük tarımsal kalıntı nedeni pestisitlerdir. Pestisitler, ta-

rımsal zararlıların kontrolünde ya da önlenmesinde kullanılan mad-

de veya maddelerin karışımıdır. Üründe hasat öncesi ve sonrası ko-

ruma sağlarlar. Ancak avantajları olduğu gibi bu pestisit uygulama-

ları, beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir.

Pestisidler, topraktan sızma yolu ile yer altı sularına ve bu-

harlaşma ile atmosfere karışarak uygulama alanı dışındaki ortam-

lara zarar verebilir. Rüzgar ve su yoluyla bitkilere ve arılara bulaşan

pestisit kalıntıları bal arılarını da olumsuz etkilemekte, arı ürünle-

rinde birikim yapmakta dolayısıyla insan sağlığı açısından da önem-

li bir risk faktörü oluşturmaktadır. Özellikle arıların doğadan topla-

mış oldukları polenler, pestisitler açısından bala göre daha risklidir.

Pestisitler arılara da toksik etki yapmakta ve ölümlerine ne-

den olmaktadır. Eğer pestisit oranı çok yüksek olursa arılar kovanla-

rına ulaşamadan ölmektedirler. Arı kaybıyla sonuçlanan bu durum

belki de insan sağlığını etkileyecek daha büyük felaketlerin önlen-

mesini sağlamaktadır.  

Yağ dokularında biriken pestisitler kanser yapıcı, karaciğer 
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yıpratıcı, böbrek fonksiyonlarını bozucu etkiler gösterirler. Bir kısmı 

ise vücutta birikmediği halde sinir hücrelerinde yaptığı tahribat so-

nucu unutkanlık, düşüncede yavaşlama, sinir kas koordinasyonla-

rında bozukluk ve öğrenme güçlüğüne neden olur.

Laboratuar testlerinden geçirilmemiş, arı ve insan sağlı-

ğı üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasal maddeler kullanılmama-

lıdır. İlaç kullanımı zorunlu ise arılara toksisitesi düşük, çabuk par-

çalanabilen ve uygun formülasyondaki ilaçlar tercih edilmelidir. Ya-

pılan araştırmalarda aynı ilacı toz formülasyonda kullanmanın sıvı-

ya oranla altı kat daha fazla arı zayiatına neden olduğu belirtilmek-

tedir. Bunda en önemli neden arının vücut kıllarının toz zerrecikle-

rini tutabilecek yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca sıvı

ilaçlara çözücü ve yağlı maddelerin katılması, yapıştırıcıların ilave-

si, arılara olan toksisiteyi kısmen de olsa düşürmektedir. Sıvı olarak 

atılan ilaçlarda partiküllerin küçük olması, yine arılara olan olumsuz 

etkinin daha düşük oranda olmasına olanak sağlamaktadır.

İlaçlama yapılmadan önce mutlaka çevredeki arıcılar haber-

dar edilmeli ve gerekli önlemleri almalarına olanak tanınmalıdır.

İlaçlar mutlaka tarif edildiği şekilde ve uygun dozda kullanılmalıdır. 

Bal hasatı döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalı yapılacaksa 

da arıların kovana döndükleri tercihen akşam saatlerinde yapılmalı-

dır. Havadan ilaçlama yerine yer aletleri tercih edilmelidir.

Arılık yerinin seçimine özen gösterilmeli ve olanaklar ölçüsünde 

yoğun ilaçlamaların yapıldığı alanlardan uzak olması sağlanmalı-

dır. Eğer arılıkların bulunduğu alanda ilaçlama yapıldı ise gereklidır.  Eğer arılıkların bulunduğu alanda ilaçlama yapıldı isee gerekli 

tedbirler ala ınmalıdır. Yapapılan araştırmaalalar,r, kovanların 488 ssssaaaatee kaa-

dadar r kapatılmasınınını  mümümkükün olduğununu oortrtayaa kkoymmuşuştttuturr. BBBu esna-

dada aarılalarıın nnn sususuusususuz z kakakalmlmmlmalalararrını ı öönönlelememeekkk içiçinin aaynynııı araaararraraşaaşaşaşa tıtırıcılar, HHHHinint keke-

nennennnn vivirindden yapapılıllmımıımmmmmmışşşşş şş çuuçuuççuç vavallllarrrrdadadannn yayararararlrlrlrlananana ılılılılabaabaabilililililececeğğğğeğğinininninini i i ii vuvuuvuvuvuuuvurgrgrgrgrrggggggguulu amamak-

tatattataadıdıdıdıd rlr ar (9).

Kimyyassala  mücücadele en son ççare oolo ararakakakkak ddddüşüşüşüşşşşününüü memeeeeelililil , , , ,, bibiiyoyoyoooolololooooojijjijjjijijiiiiiiikkkkkkkkkkk mümümümmümücaacaacacaa--

ddeleye öncele ik tanınmamalılı pppplalaaaaanlnlnlnlnlnln ııııııı prprppprprogogoggggggggrrarararaaaaraaaaaraaaraaaaamlmlmmmlmlmlmlmlmlmmmlmmlmlmmlmmlmlm ı ıııııı ııı tatatatatatatatatattatatttatttattt rırırırırrırırırırırr mammamamaaaamamamamamamamammaamamaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyönönöönönnöönööööönönöönöööööönelelelelelelee mmmemeliiliiiiiidididdiddididir.r.rr

Yanlış Uygulululllllanananananaana anannaa AAArrırıırrırııııııcıcıcııcıııııııllılılılılılııılııııılılıkkkk kkk kkkkkkkkk kkkkkk FaFaFaFFaFaFaFaFaFFaFaFaFaFaFaFFaFFFaalllalalalallalalaaalaala iiyiyiiyiyiyiyiyiyiiyiyyyiyiyiyiyyiyiyyiyeeteteetteteteteteteetetetttete lllelelleleleeeeeeeeeleleeririrriiiiririiriririrriirriirriirrr SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSononononononnonnoonnnonoonnno ucuucucucuucucucuccucuccucuccuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuu OlOlOOlOlOlOlOlOlOlOlOOllOOlOlOlOlOOlOOlOlOlOlOOOlOlOOOOOllO uuuuuuşuşuşuşuşuuuuşuşşşuşşuşuşşuşşuşuşuuşşuuşşananaaaanaanananaaanananan KKKKKKKalalalalalllınınnnınnnınııntıttttıtttt

BaBall arra ısı hahah ststtttst lalaalalalalalllalllllllla ıkıkıkkkıkıkkkkııkıkıkkıkkıııkıkıkkkkkkkkkkkk vvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeee eeeeeeeee e zzazazazzazzazazazzzazazzzaararararaarararar rrlllrlrrlrlr ıllılllıllııllllararararararararrraraaa ıyıyyıyyııııyyıyyıyıyyyyyıyyyyyyyyıyyyyyyyyyyyyyyyyllalalalaallalalaalallallall mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmüüücüüüücücücüccücücüücücüüüüc dddadddaaaaaadadadaadadadaddd leelelelleele e ee ee eeeeeee içiçiçiçiçiçiçiçiççiçiççççininnininnnnininininnininninnnn aaaaaaaaaaaaaaaarırırrrrıırır cıcıcııccccıcıc lllıllılıılılıllılılıllı tktktktktkttktkttkkkktkkttttttttaaaaaaaaaaaaaaaa tetttt dadaaavvivivivivi 

amaccıyıyıyyyyyıyyyyyyyyyyyyylalalalalalalalllaaa kullalaaaaannnnnııınnnnnnnnnnnnnnnınıııııınnıın lalalalaalalalalalaaalllalalalalalalaaalalalaaaaaalallllal n n nnn n n nnnnn nnnnnnnnnnnnnnn iiilililillilililililillliiiliiillaçaçaçaçaaaaçaçaçaçaççaçaçaçaçaçaçaaçaçaçaaaçaçaççaççççç alaaalalalalalalalaalaalalalalalalallallalalaalallaaaaaaaallaaaaaaaarrırırırrırırırırırrırıııırırırırıırırrırrrıırırıırrınnnnnnnn nnnnn bbibiibbbbibbbbiibibiiibbbbbibib rçrçrçrrçrçrçrççççoğoğoğoğoğğğoğoğoğğğğğununnunnunununnnnunuunnunununununununuununuuunununnnnn aaaaaaaaarırırııırı ssssssssssssssssssağaağağağağağağağaağağğğğağğaaağağağağağağğğğağağğaağağaaaaaaağğllılıılıııııııığğğığğğığığğğğğığığğığğığğğğğğğğ nnananananananannananannanaanannn oooooooooooooolululululuulululululululuuuummmmmmmmmmmmmmlmlmlmlmmllmlmmmm uuuu etetkikikiki-

leri yanınnnnnnndadadadadadadadadadadaddaddadddaadaaadd ,,, , ,,, ararararararararrararrrarararararaaraararrrrrıııııııııııııııı ürürürüürüürrüürüüürürüürüüürürüüürüüüüürüürüürrürürürürürününününününününününününnnnünnnünnüünnnlllelelellellelleleeel ririririiririrririr ndndndndnndndnddeeeeeeeeeeeeee kakkkakakakakaaaaalıllılllııntntntntntnttttn ıııı bıbıbıbıbıbıbıbıbbıraararaararakkkakaakaabbibibibibildldldlddikkkkkkkkleleeeleeeeeeeerir  ya daa aarıı sağağağğağğğğaağağğğğğğağğğğğğğğlllıılllııılllllılıılılılııılllıllıılııılılıı-------

ğını olumsuzzz aaaaaaçıççıççıçıç daddddddaddadd nnnn etetetttkikkikikkkikk leleleel diddiddiididid kklklklklkleeerii araşştırrmalarrla oorttr ayaya konmmuştuturrrrğını olumsuzzz aaaaaaaçıççııçıçıçıçıççç dadaaaaadaaaddad nnnnnnn nnn eettetettetetteteeettkkikikikikkkk leleleledddididiiklere i araşştırmrmalarrla orrrtayaya a konmn uşştutur.r. 

Buu kkala ıntı kaynananaaaakkkkkklklkkkkklkkllklararrrrrrararrarrrrı şu başlıklar alttıındaa iincncnncnn eleleennnnnnneene ebbebiililililiriririr:::

Akarisitler

Akarların (Mite) kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlara ve-

rilen isimdir. Arı ürünlerinde Akarisitler arı ürünlerindeki en önem-

li bulaşma kaynaklarıdır. Sentetik olanlar Balmumunda uzun süre

parçalanmadan kalırlar. Balmumunda birikirler, oradan da daha az

miktarlarda da olsa bala geçerler.

Yapılan çalışmalarda en çok akarisit birikiminin yavrulu çer-

çevelerde olduğu daha sonra sırasıyla ballı çerçeveler ve balda bu-

lunduğu bulunmuştur. Aynı şartlarda yapılan akarisit denemelerin-

de farklı ilaçların farklı oranlarda kalıntı bıraktığı saptanmıştır. Bu 

nedenle ilaç kullanırken en az kalıntı bırakan veya mümkünse hiç

kalıntı bırakmayan etken maddeli ilaçlar tercih edilmelidir.

Organik Asitler

Kalıntı problemini aşmak için organik asitler ve esansiyel 

yağlar kullanılma yoluna gidilmiştir. Bu amaçla kekik yağı, formik

asit, oksalik asit içeren ticari formülasyonlar piyasaya sürülmüştür.

Bu kimyasallar belirtilen miktarda ve sürede kullanılırsa insan sağ-

lığını olumsuz etkileyecek kalıntı bırakmaz. Fakat aşırı kullanılırsa

balın tadında istenmeyen değişikliklere neden olabilir.

Antibiyotik Kalıntısı

Antibiyotiklerin arıcılıkta antibiyotik kullanımı yasaklanmış-

tır. Daha önceleri Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığına karşı kulla-

nılan antibiyotikler balda kalıntı bıraktığı için kullanımdan kaldırıl-

mıştır. Fakat yine de arıcılarımızın bir kısmının yaasak olmasına rağ-

menn ana tit bibiyotitikk kukullllaandığığ  sapaptatanmıştır.

EnnEnstttitititümümüzüzdede ttamamamamlalaalananannnn prprojojeneninin ssoonnnnuundda, KaKaradedenininizz z 

Bölgesesiii ppepepeteeklk i bab llarının ggenennenneeneleeelee oolarak antibiiyoooooyoyyootittttiiikkk kakalılınttnttısıssıssııı ı yöyöyöyöyöy nününnn---

ded n FAFAAAAFAAAFAFAAO/O//O/O/OOO WHO CODEX, EU ststststts anananananaaanaaa dad rtları ve TGK KK KKK bbbababbbbb ll tteblbliğğininnnnnneeee uyuyguguun n nn nnnn ololololll--

mamamadıdıııdığığğığığğığğğı, , balın n pepeteteklklii lolaraararrarararaaakakaaa  tükketetililmmesisi iiileleleeleelee aantntibibiiiyyyyyyottoototttotiiiikikik rrisiskikkinininininiiinnnnnn nnn yayakk-

lallaalalaaşışışşışış kkkkkk kk 22222 2 kkakkakakk tt t t arara ttttığığı,ı, bbölölgegegegegegeggeegeg aarırıcıcılalarırınının n kokkooooololooololollooloonnini yyönönetetetetetetettetttiiiiiiiimmi,i, hhasastatalıl k k veve zzaa-

rarararararararaarrrrrararllrlrlrllrrr ılılılılıılarararrrarararrararrrrlaaalalalalalalaaala mmmmmmücüccücücücüccü adadadadadadadadaadadaddadaddddaddddddddeleleleleelelelelleleleleeleeleee eeeeeeeeeeeee kokokokokokookokonunulalarında a bibbbilglglglglglglggglglgggggggiii açaçççığığğı ololololololololoolooolddddudd ğğu sono ucuna vavaarırırırırırıılllllllllll-----

mımımmmmımmımm ştştttştştırırrrıır (((((((((1010100))).).

AnAnnAnAAnnnnnnnnAnnAnntittttiitititttitititittitttitititttitibbibibiibibbibbbbbbbbbbbbibibiyoyoyoyoyyyyyyyy ttik k k kkukukukuuukuullllllllllll aanannnna ımı,ı,,,,, kkkkkkallıntıtı ssssssssssssssoooooroooooo ununaa seeebebepppppppppppp ollololololololloololo mamamamaaamaamamaaamamaaamam nnınnn nn n yayanını 

sısıssısısss raaara,, aaararrarılıllllıı ararararaaaararaaaaarraarraarınınınınınınınnnnnnnnnnnınnı bbbbbbbbbbbbbbbağaağağağağağaağğağğağğaağğıışışşıkıkıkkkkkllılılıllıl k k kkkkkk k sissssss stststtttttememminnni i zzzazazazazazaazazazazazaaaazzazazz yıy flatmmakkta vvee hhhhahahhahh ststalıkıkkkkkkkı yyyapapappapıcıcıı

bababaktkktkttererrerererreerreeere ilillliiilli erererrrerererrinininninininin aaaaanttntnttnnnn ibibibbbbbiibbbbbbbibiyiyiyyyyyyiyyiyyyotototototottttootoottttotttikikkkikkkiikklellleerererereerererereerereeererrereeeeee dddddddddddddiriririririririrriiririirii enenenenennennennennneenççç ç kazanmasına ssebep pp ololololoolollmamamam kktktktadır. .

AAyAyAyrır ccaaaaacaa yyyyyyyyaaapapaaaaaaaaapılanannnann ççççççççççalalalalaalalaalaaaaaallışışışışıışışşışşışşşışşşşşşşşşmamammammmmmaaammmaammmmmam lalalalal rdddr aaaaaaa aaaararararararaaaaraaaaaarıcıccılılıkta da bir dönemm kukuukuullllllllanaanananaaaa ılılanan sülülffo-

nannanannannnnnnnnannnnnnnnnnn midlddldldldddldd eererererreeereerrrre iiininnniiiniiiiiiiiinn ffararreee veveveeeeeeeeeeee ssssssssssııçıçıççıııçççıçaaaaanannaanaaaa llalal rdrda özözözözelelliliklk e tiroid bezezininnnnnnnnndededeeeeee bbbbbbüyüyü üüme ve tünnnnnnaaaamidld eeereree innn ffaaree vee ssssııççııççççaaaaaannnlaaarrdaa özelliikle tiroid bbeezinnin -

didir (11).mömömömömömömömöömöööömömömömöömöömömömmmööööör rrrrrr rrrrrrr sısısısııklkklklllkklklığığğığığğığğğıııığığğğığığığınınnnınnınınnınnnnınnınnnndadadddaadddadddaad aaaartrttrrtışışışşaaa seseseseessessseesessebbebebbbbbbbbbb pppp pp p ooololduuğuğuğğ  belirtilmmekektetedd

ddddddaaaa ananananannnannnnnlllalalalalaalalatttıııtıtıııtıttııtılmlmmmlmlmlmmlmmlmmışşşışşışışışşşışış oooooooooolalalalallal nnnnİnİnnİnnİnİnİnİnİnnİnİnİnnİİİnnİnİnİnİnssasaasasasannn sasaaaağlğlığığğğınnnnnnaaaaaaa ve aarıılaara zararrlalaarrı yyyyukukkukarararar dıdıdd

tik grubuuu ilalaçlçlçlçlçllçççlççççç aararararaarrarraa ııınıın vvvevvevvvvvevve aaarırır cııcııc lılılılıııktkkkkktktkktktktkktktktkktktkktkttkktktk a aaa a kukukukukukukukukukukk llllllllanannnnnaa ımmmı yasaklllaaanmış ollana aantibbiyot

kmkmekekkktteteteeteeeeeet dididiididididididid rrrrrrr.r.r.rrkekekeekeeekkek ssisisisss nllnln ikkki lelele aaaaarrrırrırırrı hhhhhasasssssssassstttttatatatttttt lılıklarındaa kulu laanınılmaması gere

NNNaaafttaallin KKalıntısı

umumumuumuuuuuuuumuumsusususuusuzlzlzzlukuku tatataannnn arararıcıcı ıVVarroanın ülkemize girrdidiğiğği iiiiilklklkllkkkk yyyyyyy lıllıllıllllalaardrdaa yayaşaşaanananaannnn oluuuuuuuuuu --

bababbaştştşttaa oloo mamaakk k üzüzeelıığğığğığımımım zın eneennnennnnnnnnnen az düüzezezezeeyydydydyydy eeee etetetkkikikkiiiiiillllllllllleleleleeeelellelenmnmnmnnmesesesese iiii içiçiçiççiiiniinin nnnnafafafaftaaaliliiinn --
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re pek çok ilacın varroaya karşı etkinliği araştırılmış ve arıcıya öneri-

lerde bulunulmuştur. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bal arısı 

kolonilerinde mum güvesine ve varroaya karşı naftalin kullanımının

bal ve balmumunda kalıntı oluşturarak kanserojen etkide bulundu-

ğu ortaya çıkmıştır.

Naftalinin uzun süre ya da aşırı solunması sonucu kırmızı kan

hücrelerine zarar verir.

Bitkinlik, halsizlik, solgun beniz gibi belirtileri olan kansız-

lık rahatsızlığı baş gösterebilir. Ayrıca mide bulantısı, baş dönme-

si, kusma, bayılma, ciğerlerde hasar meydana getirebilir. Sadece so-

lunum yoluyla değil temas edilmesi durumunda cilt ile de vücuda 

geçe bilir ve çeşitli zararlar meydana getirebilir.

Kullanımı yasak olan ve insan sağlığını tehdit eden naftalin, 

arıcılar ve temel petek üreten firmalar tarafından bal mumu güve-

si mücadelesinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunun yerine kükürt 

ile müdahale ve soğuk hava uygulaması gibi alternatif koruma me-

totları uygulanmalıdır. 

Eski petekler hastalık etmenlerini taşıyabileceklerinden en

iyisi, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, bu tür petekleri sadece bir 

yıl kullanılmasıdır. Mum güvesine karşı diğer bir korunma metodu

ise Bacillus thuringiensis adlı bakteriyle yapılan biyolojik mücadele

şeklidir.

Diğer Arıcılık Uygulamaları

Uygun olmayan boyaların ve kimyasalların kovan imalatın-

da kullanılması arı ürünlerinde kalıntıya neden olan diğer bir et-

kendir. Yine bal hasadı sırasında körük dumanının çok fazla kullanıl-

ması balda istenmeyen tat ve koku değişikliklerine neden olmakta-

dır. Şurup verme ve bal hasadı sırasında çelik kazanlar kullanılmaz-

sa buradan da bala kalıntı geçmektedir.

Sonuç

Görüldüğü üzere arıcılıktaki kalıntının asıl nedeni çevresel 

etkilerden çok arıcılık sırasında yapılan yanlış uygulamalardır. Arıcı-

nın biraz daha dikkatli olmasıyla bu kalıntıların birçoğu önlenebilir.

Baldaki kalıntının en büyük nedeni kullanılan antibiyotiklerdir. Kul-

lanılan akarisitler ise daha çok balmumu ve propolisde birikmekte-

dir. Polen kalitesi ise pestisitler tarafından risk altındadır.

Doğru ve etkili tedavi için öncelikle hastalık ve zararlıların 

doğru tespiti çok önemlidir. Bu tespitle beraber doğru kimyasal ilaç 

ile mücadeleye başlanması gerekmektedir. Aşırı dozda ve uzmana 

danışmadan ilaç kullanılması önlenmelidir. Son ilaçlama ile hasat

arasında süreye dikkat edilmelidir.

Arıcılık sektöründe uygun kimyasal ilaçlarla mücadele yön-

teminin yanı sıra; bitkisel kaynaklı mücadele yöntemi, biyolojik

kontrol yöntemleri ile hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı bal arısı

ırklarının geliştirilmesi çalışmalarına da gereken önem gösterilme-

lidir. Organik arıcılık ve bal üretimi teşvik edilmelidir.
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