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Arı sütü üretim miktarı pek çok iç ve dış 
etkene bağlı olarak önemli oranda değişmek-
tedir. Her bir yüksükten yetiştirme ve besleme 
yöntemine bağlı olarak 213-328 mg, bir kolo-
niden ise bir transfer döneminde 6.5-10.5 g 
arasında arı sütü elde edilebilmektedir. 

Arı sütü kozmetikte, fiziksel performansın 
uyarılmasında, öğrenme kapasitesi ve kendine 
güvenin sağlanmasında, cinsel sorunlarda, 
kansızlık, kolesterol, viral enfeksiyonlara karşı 
direncin artırılmasında, yüksek ve düşük kan 
basıncı damar sertliği, kronik ve tekrarlayan 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. An-
cak tüm arı ürünlerinde olduğu gibi, bir tıp 
doktorunun önerisi olmadan tedavi amacıyla 
kullanılmamalıdır. 



ARI SÜTÜ 
Arı ürünleri arasında besin maddelerince 

en zengini olan arı sütü, 5-15 günlük yaştaki 
işçi arıların yavru gıda salgı bezlerinden sal-
gılanan ve ana arı ile genç larvaların beslen-
mesinde kullandıkları bir gıda maddesidir. 
Beyaz-krem renkte, pelte kıvamında, kendine 
özgü kokusu ve ekşi-acı bir tadı bulunmakta-
dır. 

 
Arı sütü kimyasal olarak çok karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Arı sütünün yapısında %
66 su, %12.34 protein, %5.46 yağ, %12.49 
şeker, %0.82 mineraller, %2.84 bilinmeyen 
maddeler bulunmaktadır. Ayrıca B, C ve D 
vitaminleri yönünden zengindir. 

 
 
Arı sütü çeşitli hastalıkların tedavisinde, 

vücudun sağlıklı tutulmasında hücre yenileme 
özelliği nedeniyle kullanılmaktadır. Son yıllar da 
arı sütünün apiterapi alanında kullanımı da üre-
timini cazip duruma getirmiştir. Saf arı sütü üre-
timinin muhafazası zor, son derece teknik işgü-
cünü gerektirmektedir. 

 

 
Arı sütü üretiminin temeli, ana arı yetişti-

riciliğinin belli bir safhada durdurulup larvala-
rın gelişmeleri için depolanan arı sütünün, lar-
vaları imha edilerek toplanması üzerine kurul-
muştur. Ana arı yetiştiriciliğinde olduğu gibi 
yapay ana arı gözüne larva transferi yapıldık-
tan 3 gün sonra aşılama yapılmış yapay ana 
arı yüksüklerini içeren çerçeveler kovandan 
çıkarılır.  

Yüksükler içerisindeki larvalar bir pens 
yardımıyla atılır. Daha sonra gözlerin tabanın-
da bulunan arı sütü plastik veya tahta bir ka-
şıkla alınarak toplanır, süzülür ve ışık almaya-
cak şekilde şişelere depolanır.  


