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Özet
Propolisin antioksidan, antimikrobiyal, immunostimülan ve antitümöral gibi biyolojik etkileri, içeriğindeki fenolik bileşiklerden kaynaklanır. Fenolik bileşiklerin nitel ve nicel analizleri propolisin kalitesini değerlendirmede çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’dan
toplanan ham propolislerde, faydalı biyolojik özellikleri bilinen fenolik bileşiklerin nitel ve nicel olarak analizini yapmak ve sonuçları değerlendirmektir. Propolis örnekleri Azerbaycan’ın 5 ilinde bulunan, toplam 14 farklı arılıktan, kovanın farklı kısımlarından kazınarak, 2018
sonbahar mevsiminde toplandı. Toplam 14 ham propolis örneğinde, 17 hedef fenolik bileşiğin (flavonoid ve fenolik asitler) HPLC-DAD
sistemiyle analizi yapıldı. Analizi yapılan tüm örneklerde epigallokateşin gallat, kafeik asit, ferulik asit ve isoferulik asit tespit edildi. Propolisin toplandığı şehirlere göre propolis örnekleri arasında fenolik bileşikler ve miktarları bakından farklılıklar olduğu görüldü. Bu çalışmada
Azerbaycan propolisinin kalitesinin genel olarak iyi olduğu ve fenolik madde içeriğinin Avrupa ve Türkiye’deki propolislere benzer olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, propolis, fenolik bileşikler, HPLC-DAD.

Abstract
Evaluation of Content of Phenolic Compounds and Quality of Azerbaijan Propolis
Biological effects of propolis such as antioxidant, antimicrobial, immunostimulan and antitumoral due to its phenolic compounds. Qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds is very important in evaluating the quality of propolis. The aim of this study is to make
a qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds with known beneficial biological properties in raw propolis collected from
Azerbaijan and to evaluate the results. Propolis samples were collected by scraping from the hives from 14 different apiaries located in five
Azerbaijan provinces autumn of 2018. Seventeen target phenolic compounds (flavonoid and phenolic acids) were analysed in 14 raw propolis
samples by HPLC-DAD system. Epigallocatechin gallate, caffeic acid, ferulic acid and isoferulic acid were detected in all analysed samples.
Differences were determined for target phenolic compounds and levels for collected provinces. Quality of Azerbaijan propolis samples were
generally good and content of phenolic compounds were similar with Europe and Turkish propolis.
Keywords: Azerbaijan, propolis, phenolic compounds, HPLC-DAD.

Giriş

çatlak gibi bazı kısımlarında bulunan reçine ve salgıları
toplayıp, balmumu ve kendi enzimlerini de katarak
oluşturur.1 Propolis sarı-yeşilden, koyu kahverengine kadar değişen renklerde, soğukta sert ve kırılgan, sıcakta

Propolis bal, polen, arı sütü ve balmumu gibi bir arı
ürünüdür. Bal arıları, propolisi bitki ve ağaçların sürgün,
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ise yumuşak ve yapışkan bir yapıya sahiptir.2 Bal arıları,
propolisi başlıca arı kolonisini tehdit edebilecek zararlı patojen mikroorganizmalara karşı kovan sağlığını korumak
için kullanır.3 Bunun yanı sıra kovandaki bazı kısımların
onarılmasında, kovana giren işgalcileri öldürdükten sonra kokuşmaması için mumyalanmasında, kovanın nemlilik oranı ve iç ısısının korunmasında kullanır. Propolisin
arılar tarafından farklı amaçlar için kullanabilmesinin sebebi içeriğinin biyolojik olarak aktif bileşiklerle zengin olması ve yapışkanlığı sayesindedir.3-4
Propolisin insanlar tarafından kullanımı bal kadar eskidir.
Bilinen kayıtlara göre eski Mısırlılar, Persler ve Romalılar
tarafından propolisin tedavi edici özelliği bilinmektedir ve birçok hastalığın tedavisi ve hafifletilmesinde kullanılmıştır.5 Gönümüzde ise propolisin antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuar, antiülser, lokal anestezik,
hepatoprotektif, antitümöral ve immün sistemi uyarıcı etkilere sahip olması sebebiyle apiterapi, sağlıklı beslenme
ve biyokozmetik alanında kullanımı yaygınlaşmıştır.6-7
Propolisin biyolojik özelliği içeriğinde bulundurduğu
kimyasal bileşenlerden kaynaklanır. Bu bileşenler de mevsime, rakıma, coğrafyaya ve bitki kaynağına göre değişiklik göstermektedir.1,8-11 Propolis 300’den fazla kimyasal
bileşen içermektedir. Bu maddeler fenolik bileşikler ve esterleri, alkoller, aldehitler, ketonlar, terpenler, kumarinler,
steroidler, aminoasitler, vitaminler, mineraller, yağ asidi
ve enzimlerdir. Fenolik bileşiklerden olan flavonoidler ve
fenolik asitlerin propolisin ana kimyasal bileşenleri olduğu
ve propolise biyolojik özellikler kazandırdığı bilinmektedir.2,12-14 Propolisin içeriği ve biyolojik özellikleri ile ilgili
farklı ülkelerde pek çok çalışma bulunmaktadır.15-21 Azerbaycan propolisinin içerdiği fenolik bileşiklerle ilgili bazı
çalışmalar bulunmaktadır.13,22 Ancak yapılan bu çalışmaların sayısı, numune sayısı ve araştırılan fenolik bileşikler
ve kalite değerlendirmesi yönüyle daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Propoliste bulunan başlıca fenolik bileşikler, biyolojik ve
farmakolojik etkilerini detaylandırdığımızda; galangin antibakteriyel, antitümöral, antiviral, antienflamatuar23 ve antioksidan9 etkilere sahiptir. Pinosembrinin (pinocembrin)
antioksidan ve antiapoptotik etkileri bulunmaktadır.24 Apigenin antibakteriyel, antiviral, antiülser25 ve antitümöral26
etkilidir. Naringenin antioksidan, antitümöral ve antienflamatuar;27-28 kuarsetin (quersetin) antibakteriyel, antitümöral, antiviral, antienflamatuar25 etkilere sahiptir.
Kaemferol (kaempferol) ise antioksidan, antienflamatuar,
antitümöral, kardioprotektif, nöroprotektif, antidiabetik,
analjezik ve antialerjik etkilidir.29 Kafeik asit (caffeic acid)
antibakteriyel, antiviral, antioksidan,25 antitümöral30 ve
antiülser15 etkiye sahiptir. Kafeik asit fenetil esterin (caffeic acid phenylethyl ester, CAPE) antibakteriyel, antioksi-

dan, antienflamatuar, antitümöral, antiviral ve immunomodülatör etkileri bulunmaktadır.23,31-32 Ferulik asitin
(ferulic acid) antitümöral ve antioksidan etkileri vardır.33
Sinnamik asit (cinnamic acid) antibakteriyel, antitümöral
ve antiülser etkilidir.15,34 Gallik asitin (gallic acid) prostat
kanserine karşı etkili olduğu bulunmuştur.35
Bu çalışmada, Azerbaycan ham propolislerinde, yukarıda
belirtilen ve faydalı etkileri bilinen fenolik bileşiklerin nitel ve nicel olarak, HPLC-DAD sistemi ile analiz edilmesi
ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.
Ayrıca Azerbaycan’da arıcılar, özellikle de bilim insanları
ve halk bal dışında diğer arı ürünleri ve propolisi yeterince bilmemektedir. Bu nedenle bu çalışma Azerbaycan’da
propolis çalışmaları ve propolisin tanınmasına da katkı sunacaktır.

Materyal ve Metot

Kimyasallar ve çözücüler
Galangin, quercetin (hydrate), kaempferol, gallic acid, naringenin (±), pinocembrin, apigenin, cinnamic acid (trans),
caffeic acid, CAPE, ferulic acid (trans), Sigma-Aldrich’ten
(St Louis, MO, ABD); chrysin, isoferulic acid (trans),
(-)- epigallocatechin gallate (EGKG), methyl syringate,
3,4-dimethoxycinnamic acid, chalcone (trans) Santa Cruz
Biotechnology’den (Dallas, ABD) satın alındı. HPLC kalitesinde metanol, asetonitril ve analiz kalitesinde formik
asit ve etanol Merck’ten (Darmstadt, Germany) temin
edildi. Analizde kullanılan su ELGA LabWater, Purelab
flex (Marlow, Buckinghamshire, UK) sistemi kullanılarak
arıtıldı.
Örnekler
Ham propolis örnekleri Azerbaycan da bulunan Gence (2),
Şemkir (6), Kazah (2), Gedebey (2) ve Kebele (2) illerinde,
14 farklı arılıktan, kovanın farklı kısımlarından kazınarak,
2018 yılı eylül ayında toplandı. Numunelerin toplandığı alanlar Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Azerbaycan’da propolis örneklerin toplandığı şehirler.
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Ekstraksiyon yöntemi
Propolis ekstraksiyonunda başlıca Erdoğan ve ark.36 ve
Trusheva ve ark.37 uygulamış oldukları metotlar kullanıldı. Ham propolis numuneleri -20 °C’de en az 24 saat
donduruldu, sonrasında ham propolisler (30-50 g) küçük
parçalara bölündü ve bir kahve değirmeni (DeLonghi KG
49) kullanılarak ince bir şekilde toz haline getirildi. Toz
haline getirilen propolis numunelerinden 2 g ekstraksiyon için tartıldı ve %70’lik etanol ilave edilerek karıştırıldı.
Her propolis numunesine 1:9 oranında %70’lik etil alkol
ilave edildi. Bu nedenle 2 g propolis 50 ml’lik erlenmayer içerisine alındı üzerine %70’lik (etanol/su, v/v) 18 ml
etil alkol ilave edildi; sonrasında 15 dakika ultrasona tabi
tutuldu (Bandelin, Sonorex, RK 100). Daha sonra örnek
kapalı karıştırıcıda 55 °C’de, 3 saat karıştırıldı ve sonra
tekrar 15 dakika ultrasonik banyoda karıştırıldı (Bandelin,
Sonorex, RK 100). Karıştırıldıktan sonra, önce adi süzgeç
kağıdı ve sonra ise Watman süzgeç kağıdından (Watman®
No: 1, Buckinghamshire, UK) süzülerek propolis içerisinde
bulunan yabancı cisimler uzaklaştırıldı. Elde edilen filtrat
HPLC analizi için polivinil diflorür (PVDF) şırınga filtresinden (Millipore Millex-HV, 0.45 µm) geçirilerek 1.5
ml’lik viallere alındı ve otosampler ile 5 μl HPLC-DAD
sistemine enjeksiyonu yapıldı. Propolis numunelerinin ekstraksiyon işlemi ve HPLC-DAD okuma işlemleri, Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı laboratuvarında gerçekleştirildi.

ilmiştir.
Fenolik bileşiklerin stok çözeltileri 1 mg/ml olacak şekilde metanolde hazırlandı. Fenolik bileşiklerin standartları
HPLC sistemine enjeksiyon yapılarak ana pikler, geliş
zamanları ve spektrumları tespit edildi. Kalibrasyon eğrisi
oluşturmak için stok çözeltiler metanol ile dilüe edilerek
3, 6, 12, 24 ve 48 µg/mL konsantrasyonlarda 5 farklı ara
çözelti hazırlandı. Kalibrasyon eğrisinin korelasyon katsayıları (R2), fenolik bileşiğe bağlı olarak 0.967 ile 0.999
aralığında bulundu. Fenolik bileşiklerin limit of quantification (LOQ) değeri 2.46 ile 7.56 μg/mL arasında ve limit of
detection (LOD) değeri 0.82 ile 3.36 μg/mL arasında tespit
edildi.

HPLC-DAD analizi
Analizler başlıca Pellati ve ark.38 bildirdiği metoda göre
yapıldı. Kromatografik ayrıştırma, 1 ml/dk akış hızında
Inertsil® ODS-3 (5μm, 4.6x150mm, Tokyo, Japan) kolon
kullanılarak gerçekleştirildi. Taşıyıcı solvent olarak mobil
faz A (% 0.1 formik asit ve deiyonize su, v/v) ve mobil faz
B (asetonitril) kullanıldı. Analiz 30 °C kolon ısısında, 5 μl
örnek enjeksiyonu ile ve 270 nm dalga boyunda ve gradient
sistemle yapıldı. Gradient sistem bilgileri Tablo 1’de ver-

Şekil 2. Fenolik bileşiklerin standart kromotogramı (a) ve Kebele I numunesinin kromotogramı (b).
1: Gallik asit; 2: Epigallokateşin gallat; 3: Kafeik asit; 4: Ferulikasit; 5: İsoferulik asit; 6: Metilsiringate; 7: 3,4-Dimetoksisinamik
asit;
8: Kuersetin; 9: Sinnamik asit; 10: Naringenin; 11: Apigenin; 12:
Kaemferol; 13: Krisin; 14: Pinosembrin; 15: Galangin; 16: Kafeik
asit fenetil ester; 17: Kalkon.

Tablo 1. Mobil faz akış bilgileri.

İstatistiksel yöntem
İstatistiksel analizler SPSS (Version 20.0) (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak
yapıldı.

Bulgular

HPLC-DAD sistemi ile propolis numunelerinde analizi
yapılan 17 fenolik bileşik ve miktarları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Analizi yapılan örneklerin fenolik bileşik içerikleri ve miktarları‚ (µg/g ham propolis)

FenBil: Fenolik bileşikler, GAL: Gallik asit, EGKG: Epigallokateşin gallat, KA: Kafeik asit, FR: Ferulik asit, İFR: İsoferulik asit, MYS:
Metilsiringate, DMCA: 3,4-Dimetoksisinamik asit,
QE: Kuersetin, SA: Sinnamik asit, NR: Naringenin, AP: Apigenin, KF: Kaemferol, CR: Krisin, PN: Pinosembrin, GL: Galangin,
CAPE: Kafeik asit fenetil ester, KL: Kalkon, ŞkI: Şemkir I,
ŞkII: Şemkir II, ŞkIII: Şemkir III, ŞkIV: Şemkir IV, ŞkV: Şemkir V, ŞkVI: Şemkir VI, GbI: Gedebey I, GbII: Gedebey II, GnI: Gence I,
GnII: Gence II, KzI: Kazah I, KzII: Kazah II,
KbI: Kebele I, KbII: Kebele II. te: tespit edilemedi, Min-Max: minimum-maksimum miktarlar, Ort: ortalama değerler, ±: Standart
sapma, Ortalama değerin hesaplanmasında “te” “0” olarak değerlendirmeye alındı.

Tartışma ve Sonuç

Türkiye’de yapılmış bir çalışma1 bulgularıyla genel olarak
uyumludur. Volpi ve Bergonzini,22 Azerbaycan’dan temin edilen propolis numunesinde kaemferol tespit edilemediğini bildirmelerine rağmen bu çalışmada kaemferol
14 numunenin 13’de tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni
Volpi ve Bergonzini’nin yaptığı çalışmada22 Azerbaycan’dan
tek numune çalışmış olmalarıdır.
Analiz edilen fenolik bileşiklerin değerlendirmesini Azerbaycan ölçeğinde, yaptığımızda, gallik asit Gedebey I,
EGKG Şemkir I, kafeik asit Şemkir I, ferulik asit Gedebey
I, isoferulik asit Gedebey I, metilşiringat Şemkir I, DMCA
Şemkir I, kuarsetin Şemkir I, sinnamik asit Şemkir I, naringenin Şemkir I, apigenin Şemkir I, kaemferol Şemkir I,
krisin Şemkir I, pinosembrin Şemkir I, galangin Şemkir I,
CAPE Şemkir I ve kalkon Şemkir I bölgesinde en yüksek
miktarlarda tespit edildi (Tablo 2). Bu durumda Şemkir I

EGKG, kafeik asit, ferulik asit ve isoferulik asit 14 propolis
numunesinin tamamında (%100); kuarsetin, naringenin,
apigenin, kaemferol, krisin, pinosembrin, galangin, CAPE
ve kalkon 13 (%92.8); gallik asit ve DMCA 12 (%85.7); sinnamik asit 10 (%71.4) ve metilşiringat 7 numunede (%50)
tespit edildi (Tablo 2). Tespit edilen pinosembrin, naringenin, kuarsetin, galangin, kaemferol, kafeik asit, CAPE ve
ferulik asit tespit edilme oranlarına baktığımızda Azerbaycan propolislerinin de ana kaynaklarından birinin kavak
ağaçları olduğu görülmektedir. Çünkü bu fenolik bileşikler
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika propolislerinde de yaygın
olarak bulunmakta ve ana kaynak olarak, kavak ağaçları
gösterilmektedir.6,32 Azerbaycan propolislerindeki tespit
edilen fenolik bileşikler ve tespit edilme oranları, Azerbaycan’da Can ve ark.13 yapmış oldukları çalışma sonuçları ve
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nolu numunenin içerdiği fenolik bileşikler ve miktarları
bakımından en kaliteli propolis olduğu; en düşük miktarlar ve dolayısıyla en kalitesiz numunenin de Kebele II
nolu numune olduğu görülmektedir. Tablo 2’de görüldüğü
üzere, propolislerde fenolik bileşiklerin miktarları arasında
da farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni
ise arılıkların bulunduğu bölgelerde propolis kaynaklarını
içeren bitki florasının değişkenlik göstermesidir.

olarak daha yüksektir. Ferulik asit de her iki çalışma da tüm
numunelerde tespit edilmekle birlikte yine önceki çalışmada tespit edilen miktarların daha fazla olduğu görülmektedir. Kuarsetin her iki çalışmada birer numune dışında
tüm numunelerde bulunmakla birlikte önceki çalışmada
daha yüksek miktarlarda bulunmuştur. Apigenin de her
iki çalışmada genellikle tespit edilmiştir ancak yine önceki
çalışmadaki miktarlar daha yüksektir. Kaemferol de her iki
çalışmada birer numune dışında tüm numunelerde tespit
edilmiş, ancak önceki çalışmadaki miktarlar daha fazla
olarak tespit edilmiştir. Her iki çalışmada da yukarıda belirtilen ve ortak analizi yapılan fenolik bileşiklerde tespit
edilen miktarlar Can ve ark.13 yaptığı çalışmada genellikle daha yüksektir. Bunun nedenleri arasında propolisin toplandığı arılıkların kavak gibi propolis kaynaklarına
yakınlığı, mevsim, toplama şekli, taze olarak soğuk zincirde saklanabilmesi, analiz metotları ve sonuçların değerlendirmesindeki farklılıklar sayılabilir.
Bu çalışma sonuçlarının ortalama düzeylerini diğer
ülkelerdeki benzer çalışmaların ortalama sonuçlarıyla
karşılaştırdığımızda (Tablo 4), ortalama gallik asit miktarının Türkiye’deki ortalama miktardan yüksek; kafeik
asit miktarı, Türkiye’de tespit edilen miktardan düşük;
ferulik asit düzeyinin ise Türkiye’deki ortalama miktardan düşük olduğu görülmektedir. Kuersetin miktarı Çin,
Ukrayna, Makedonya ve İtalya’daki düzeylerden yüksek
olmasına rağmen, Türkiye’deki miktardan daha düşüktür.
Sinnamik asit düzeyi Türkiye’deki düzeyden düşük olmakla birlikte naringenin miktarı Türkiye’de bulunan miktarla
benzerlik göstermektedir. Apigenin seviyesi Çin, Arjantin,
Ukrayna, Makedonya ve İtalya’daki seviyelerden yüksek
olmasına rağmen Türkiye’deki seviyeden düşüktür. Kaemferol miktarının Türkiye’de bulunan miktardan biraz daha
yüksek olduğu görülmektedir. Krisin düzeyleri ortalaması
Ukrayna ve İtalya ortalamasından yüksek iken, Makedonya ortalaması ile benzer, Çin ve Arjantin ortalamasından
düşüktür. Pinosembrin miktarları Çin, Arjantin, Ukrayna,
Makedonya ve İtalya’daki seviyelerden yüksek, Türkiye’deki
ortalama miktarla benzerdir. Galangin düzeyi Türkiye’de
tespit edilenden düşük olmakla birlikte, Çin, Arjantin,
Ukrayna, Makedonya ve İtalya’daki seviyelerden yüksektir. Bu çalışmada bulunan CAPE miktarları Türkiye, Çin,
Arjantin, Ukrayna, Makedonya ve İtalya’daki miktarlardan
daha yüksektir.

Tablo 3. Mevcut çalışma ile Can ve ark.13 yapmış oldukları
çalışmada ortak olarak tespit edilen fenolik bileşiklerin minimum, maksimum düzeyleri (µg/g ).

GAL: Gallik asit, EGKG: Epigallokateşin gallat, KA: Kafeik asit,
FR: Ferulik asit, İFR: İsoferulik asit, MYS: Metilsiringate, DMCA:
3,4-Dimetoksisinamik asit,
QE: Kuersetin, SA: Sinnamik asit, NR: Naringenin, AP: Apigenin, KF: Kaemferol, CR: Krisin, PN: Pinosembrin, GL: Galangin,
CAPE: Kafeik asit fenetil ester, KL: Kalkon,-: Çalışılmamış fenolik bileşikler,
*: Mevcut çalışma sonucu µg/g ham propolis üzerinden verilmiştir.

Azerbaycan’da daha önceden Can ve ark.13 yaptığı çalışmada, 15 farklı ham propolis numunesinde, analizi yapılan
bireysel fenolik bileşiklerden bu çalışmada da ortak olan
ve analizi yapılan gallik asit, kafeik asit, ferulik asit, kuarsetin, apigenin ve kaemferol sonuçlarını karşılaştırdığımızda (Tablo 3), tespit edilen gallik asit miktarları birbirine
yakınken önceki çalışmada gallik asit iki numunede tespit
edilirken bu çalışmada 12 numunede tespit edilmiştir.
Kafeik asit her iki çalışmada da tüm numunelerde tespit
edilmekle birlikte, önceki çalışmadaki miktarlar genel
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Tablo 4. Bu ve benzer çalışmalarda ortak olarak tespit edilen fenolik bileşikler ve ortalama değerleri (µg/g).

GAL: Gallik asit, EGKG: Epigallokateşin gallat, KA: Kafeik asit, FR: Ferulik asit, İFR: İsoferulik asit, MYS: Metilsiringate, DMCA:
3,4-Dimetoksisinamik asit,
QE: Kuersetin, SA: Sinnamik asit, NR: Naringenin, AP: Apigenin, KF: Kaemferol, CR: Krisin, PN: Pinosembrin, GL: Galangin,
CAPE: Kafeik asit fenetil ester, KL: Kalkon,
-: Çalışılmamış fenolik bileşikler, *: Yaz döneminde toplanan propolislerin ortalama değerleridir.

Sonuç olarak, ham propolis analizi yapılan hedef 17 fenolik
bileşikten EGKG, kafeik asit, ferulik asit ve isoferulik asit
14 propolis numunesinin tamamında (%100); kuarsetin,
naringenin, apigenin, kaemferol, krisin, pinosembrin, galangin, CAPE ve kalkon 13 (%92.8); gallik asit ve DMCA
12 (%85.7) numunede, yani yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Tespit edilen fenolik bileşikler nedeniyle Azerbaycan
propolislerinin ana kaynaklarından birinin kavak ağaçları
olma ihtimali yüksektir ve Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika
propolis yapısıyla benzerlik göstermektedir. Tespit edilen
miktarlar pek çok ülkede tespit edilen miktarlarla genellikle
benzer veya yüksektir. Analiz sonuçları bu çalışmada ham
propolis üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları
ham propolisin reçinesi üzerinden yapıldığında değerler
daha da yükselecektir. Ayrıca propolis kovanlardan kazınarak toplanmıştır, propolis tuzaklarıyla taze olarak toplandığında kalitesi daha da artabilecektir. Bu nedenlerle
Azerbaycan propolislerinin belirli bir kaliteye sahip olduğu; belirtilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda
ve Şemkir I gibi bölgelerden üretilen propolislerin kalitesi
çok daha iyi olacağı görülmektedir. Bu nedenle Azerbay-

canlı arıcı ve bilim insanlarının kaliteli ham propolis üretimi ve kaliteli propolis ürünleri üretimine önem vererek
Azerbaycanlı arıcılara propolisin önemi anlatılmalı ve
daha fazla ek gelir elde etmeleri sağlanmalıdır.
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