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Proje Özeti: 

Türkiye sahip olduğu farklı coğrafik bölgeler ve iklim koşullarıyla gezginci arıcılık 

için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Gezginci arıcılar üretim sezonu içerisinde farklı 

bölgelerde üretim yapmaktadır.  Farklı bölgelerden elde edilen balların kimyasal içeriği 

üretildiği yörenin florasına, iklim koşullarına ve üretim tekniğine bağlı olarak değişiklik 

gösterir. Bu durum standartları ve genel kalite kriterlerini belirlemede bazı sorunlara yol 

açmaktadır. Özellikle gezginci arıcıların farklı yörelerden elde ettikleri petekli ballarda 

standartlarda yer alan prolin değerlerine uymada bazı sıkıntılar yaşadıkları belirtilmekte ve bu 

konuda araştırma yapılması talep edilmektedir. Arıcılar sürekli sezonu takip ettiklerinden 

bazen sağım yapmadan birkaç farklı yöreyi gezmektedirler. Bu arada aynı petekte farklı 

yörelerin balları olabilmektedir. Bu durum standardizasyonu ve ortak kalite kriterlerini 

belirlemeyi güçleştirmektedir. Yapacağımız çalışma ile gezginci arıcılık koşullarında elde 

edilen petekli balların TGK Bal Tebliği’nde belirtilen değerlere uygun olup olmadığı tespit 

edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilgili değişikliklerin yapılmasına ve yeniden 

düzenlenmesine katkı sağlanacaktır. Petekli bal ile ilgili numune almada düzenlemeler 

yapılabilecektir. 

Proje materyalini üçgül, ıhlamur, akasya, kanola, narenciye ve lavanta bölgelerinde 

gezginci arıcılık yaparak üretimde bulunmuş ve daha sonra bu bölgelerden arılarını 

naklederek farklı bölgelerde üretim yapan arıcılardan toplanan numuneler oluşturacaktır. 

Arıların bulunduğu  yerlerden toplanan bitkilerden referans polen preparatı hazırlanacak, daha 

sonra toplanan petekli ballarda bu referans polenlerin de yardımıyla polen analizleri ve prolin 

analizleri yapılacaktır.  

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Farklı bölgelerden elde edilen balların kimyasal içeriği üretildiği yörenin florasına, 

iklim koşullarına ve üretim tekniğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu durum standartları ve 

genel kalite kriterlerini belirlemede bazı sorunlara yol açmakta ve arıcılarımızın prolin 

değerlerine uymada bazı sıkıntılar yaşadıkları belirtilmektedir. Bu çalışma ile gezginci arıcılık 

şartlarında üçgül, ıhlamur, akasya, kanola, narenciye ve lavanta bitkilerinden elde edilen 

petekli balların farklı noktalarındaki prolin değeri belirlenecektir. Böylelikle aynı çerçeve 

üzerinde farklı noktalardaki prolin değerleri arasında homojenlik olup olmadığı ortaya 

koyulacaktır. 


