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Ege Bölgesi’nden Toplanan Polifloral Balların Fizikokimyasal 
Analizleri,Fenolik İçerikleri, Antiradikal ve Antioksidan 

Aktivitelerinin Belirlenmesi

Elif Sarı, Nusret Ayyıldız
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Talas, Kayseri, ekocoglu@erciyes.edu.tr

Amaç: Ege Bölgesi’nin Muğla ilinden farklı arıcılardan toplanan 10 tane polifloral balların 
fizikokimyasal analizleri; nem, pH, asitide, diyastaz sayısı, invert şeker ve sakkaroz analizi 
yapılarak, TSE, Codex, ve EU standartlarına uygun olup olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca bu balların 
fenolik içerikleri, antiradikal ve antioksidan aktiviteleri tespit edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 10 farklı bal örneklerimiz Muğla İLİNDEN 2009 Ağustos-Eylül aylarında 
toplanarak laboratuara getirilmiş ve polen analizleri yapılarak polifloral ballar olduğu belirlenmiştir. 
Balların fizikokimysal analizleri; nem, ph, asidite, diyastaz sayısı, invert şeker ve sakaroz miktarları 
Anonim 2002’ye göre analiz edilmiştir. Balların toplam fenolik madde miktarları Folin-Ciocalteu 
metodu ile, antiradikal aktiviteleri DPPH(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) metodu ile ve antioksidan 
aktiviteleri ise fosfomolibden metodu ile analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Balların melissopalinolojik analizleri yapılarak 10 bal örneğininde polifloral bal olduğu 
tespit edilmiştir. Fizikomkiyasal analiz sonuçlarına göre, balların ortalama nem içeriği % 17.15, Ph 
4.98, asidite 29.83 mmol/mL, diyastaz sayısı 16.22, invert şeker %97.15, sakaroz % 3.55 olarak 
tespit edilmiştir. Biyolojik analizlere göre balların toplam fenolik madde içeriği 25.711 ile 41.196 
mg gallik asit / 100 g, antiradikal aktivitesi 68.946 ile 84.662 % inhibisyon, antioksidan aktivitesi 
ise 63.442 ile 83.279 mg Askorbik asit/g arasında değişmektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Muğla ilinin farklı ilçelerinden toplanan 10 polifloral bal örneklerinin 
fizikokimyasal analiz sonuçlarına göre balların nem, ph, asidite,diyastaz sayısı, invert şeker ve 
sakaroz miktarı TSE, Codex ve EU standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan 
toplam fenolik madde miktarı, antiradikal ve antioksidan aktiviteleri sonuçlarına göre bu balların 
insan sağlığı için iyi bir antioksidan kaynağı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polifloral ballar, fizikokimyasal analizler, antiradikal, antioksidan, fenolik 
içerik.
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