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MÜDÜRLÜ�Ü 

 

(YAYIN NO : 2001 L-5) 

Elde edilen bal, Avrupa piyasalarında yüksek 

fiyatla satılabilmektedir.  

 Ekim zamanı: Ekim Çukurova ve 

sahil ku�a�ında (500 m ye kadar) sonbaharda 

yapılır. 500 m den yüksek olan veya kı�ın kar 

ya�an yörelerde, bu konuda bir ara�tırma 

yapılamamı� olmasına kar�ın, erken 

ilkbaharda ekilmesi uygun görülmektedir. 

Çukurova ko�ullarında kı� ayları boyunca 

geli�me göstermekte ve Mart sonu Nisan ayı 

ba�ından itibaren çiçeklenmeye 

ba�lamaktadır. Çiçeklenme ba�langıcında, 

silaj üretimi amacıyla biçim yapılabilir. 

Ancak, bırakılıp 1,5 –2 ay süreyle arı merası 

olarak yararlanılması ve çiçeklerin iyice 

azaldı�ı dönemde biçilmesi daha ekonomik 

olmaktadır. Arı merası olarak kullanıldıktan 

sonra bitkiler biçilerek katkı maddelerinin de 

eklenmesi ve di�er bitkilerle karı�tırılarak 

silaj yapılabilir. Arı merası da bal verimi her 

kolonide 2-3 katına çıkabilmektedir. Arı 

otundan elde edilen bal (Faselya balı) son 

derece kalitelidir. Ekili alanlardan bir kısmı 

tohumluk olarak ayrılabilir.  

  

 Tohum amacı ile hasat: Çiçek 

salkımları kahverengine döndü�ü ve bitki 

gövdesi daha ya� iken yapılır. Düz ve sert bir 

zemin üzerinde yı�ın haline getirilerek 

kurutulur. Pratikte, dövülerek veya üzerinde 

traktörle gezilerek sap ve samanından ayrılır. 

Tohumluk temiz ve serin yerlerde muhafaza 

edilmelidir. 

 
 
Arılarınız sa�lıklı, 
Ürününüz bol olsun. 
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    ARIOTU-FASELYA 

 Arı otu, Hydrophillaceae familyası, 

Phacelia cinsine ait olan tek yıllık bir 

bitkidir.  Kuzey Amerika orjinlidir. A. B. 

D.’de iklim özellikleri yönünden 

Çukurova’ya benzeyen, Kaliforniya’nın 

sahile yakın meralarında ve Nevada’nın da� 

ve tepe eteklerinde do�al olarak 

bulunmaktadır. Denizden yüksekli�i 500 m 

ye kadar olan bölgelerde ve daha çok 

kayalık, ta�lık arazilerde dikkati 

çekmektedir. Avrupa kıtasında ilk defa 1832 

yılında Almanya’da tarımı yapılmaya 

ba�lanmı�tır. Daha sonra �ngiltere’den 

Rusya’ya kadar  bütün Avrupa’ya 

yayılmı�tır. Önceleri erozyon kontrolü, kuru 

ve ye�il ot olarak kullanılırken, daha sonra 

arı merası te�kilinde etkin bir �ekilde 

yararlanılmaya ba�lanmı�tır. Ülkemize ise ilk 

defa 1978 yılında getirtti�imiz bu bitki 

üzerinde çalı�malara ba�lanmı�tır. 

Adaptasyonu sa�landıktan sonar kı�lık ara 

ürün olarak arı merası te�kili amacıyla 

ba�arıyla yeti�tirilebilece�i saptanmı�tır. 

 Arı otu, Çukurova Bölgesi dı�ında 

Akdeniz, Ege ve di�er sahil ku�a�ında kı�lık 

ara ürün olarak yeti�tirilebilecek bir bitkidir.  

Kı� ayları boyunca iyi geli�me göstermekte, 

erken ilkbaharda biçim olgunlu�una 

gelmektedir. Otu, arpa kırması, mısır özü ve 

melas maddelerinin ilave edilmesi ko�uluyla, 

silaj üretimine son derece uygundur. Bununla 

birlikte arı otu, kaba yem üretiminden ziyade, 

arı merası olarak kullanılmalıdır. Bol çiçe�e 

sahip olması, uzun süre çiçekli kalması, 

çiçeklerinin bol miktarda polen ve bal özü 

içermesi nedeniyle bal arıları tarafından 

yo�un bir �ekilde ziyaret edilmektedir.  

 Arı otu dik olarak geli�en, 60-100 cm 

kadar boylanan bir bitkidir. Sapın üzeri 

dikenimsi tüylerle kaplıdır. Yapraklar sap 

üzerinde alma�ıklı olarak dizilmi�lerdir. 

Çiçek salkımları, sapın daha çok üst 

bo�umlarından çıkmaktadır. Bir çiçek 

salkımında çiçeklenme, salkımın alt 

kısmından ba�lamakta ve yakla�ık bir hafta 

sürmektedir. Çiçeklenme süresi bir bitki için 

yakla�ık bir ay, bir tarla için ise 15-2 ay,  

Bölgelere ve iklim ko�ullarına göre 2,5 

aydır. Bu derece geni� bir çiçeklenme seyri, 

ço�u tarla bitkilerinde görülmemektedir. 

Dünyada beyazdan mora kadar de�i�ik renkli 

13 türü vardır, ancak 5 türü arı merası 

te�kilinde kullanılmaktadır.  

 Arı otunun yeti�tirilmesi, di�er kı�lık 

ara ürünlerin yeti�tirilmesinde oldu�u 

gibidir. Ancak, tohumları biraz daha küçük 

oldu�undan, daha özenli bir tohum yata�ı 

hazırlı�ına gerek vardır. Ekim 20 ile 70 cm 

aralıklı  sıralara yapılabilir. Tohumluk 

miktarı 1,0 – 1,5 kg/da, ekim derinli�i 1,0 – 

2,0 cm arasında tutulmalıdır.  Serpme 

ekimde, tohumluk miktarı biraz daha 

arttırılmalıdır. Dekara 5-6 kg saf azot ve 

fosfor gelecek �ekilde gübrelenmesi tavsiye 

edilir. Ekimden önce tohumluk karıncaya 

kar�ı ilaçlanmalıdır.  (Hektion, 1kg tohumluk 

için 1 gr) Arı otu hastalık ve zararlılara kar�ı 

son derece dayanıklı bir bitki oldu�undan 

yeti�tirme mevsiminde her hangi bir �ekilde 

ilaçlanmasına gerek yoktur. Dolayısıyla 

biyolojik bal üretimine uygunlu�u nedeni ile  

 


