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ANA ARI,  KOLONİ İÇİN ÖNEMİ 

VE YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ



ANA ARININ KOLONİ İÇİN ÖNEMİ

Ana arı arıcılıkta koloni verimliliğini etkileyen en önemli

faktörlerden biridir. Ayrıca bir koloninin göstereceği

performans çok büyük ölçüde ana arı ve onun niteliği ile

ilgilidir.

Kalıtsal yapının kaynağı olması nedeni ile koloninin gücü,

çalışkanlığı, hastalığa karşı duyarlılığı ve dayanıklı oluşu,iyi

huylu veya hırçın olması, kışlama yeteneği, bal verimi gibi

özellikleri ana arıya onunla çiftleştirilen erkek arıya bağlıdır.

Bu sebeplerden dolayı kaliteli ana arıların yetiştirilmesi ve

gelecek generasyonlara üstün kalıtsal özelliklerin

aktarılması teknik arıcılığın

en önemli uğraş alanlarıdır.



ANA ARININ GÖREVLERİ

• Yumurtlamak ve koloninin devamlılığını
sağlamak.

• Koloninin tümünün anasıdır ve yalnızca bir iki
yıl damızlıkta kullanılabilir.

• Koloninin anası olmakla beraber erkek
arılarında kendi kalıtsal özelliklerini aynen
taşıması bakımından aynı zamanda dolaylı
olarak koloninin babası sayılmakta ve böylece
kalıtsal yapının döllere aktarılmasında hem ana
hem de baba rolü oynamaktadır.

• Salgıladığı feromonlarla kovandaki bireylere
varlığını hissettirir ve dolaylı olarak onların
yöneticisi konumundadır.



Ana Arı Feromonları

Çiftleşme esnasında erkek arılarda sexuel çekiciliği 

meydana getirir.

İşçi arıların oğul sırasında kümeleşmesini sağlar, 

Kovanda ana arı yüksüğü yapılması önler,

İşçi arıların ovaryumlarının gelişmesi engeller.

Koloni çerisinde çalışma ve işlerin düzenli olarak 

yapılmasında etkilidir.

Ana arının çenesinde bulunan bezler tarafından 

salgılanan feromonların yapısı 32 farklı bileşenden 

meydana gelmektedir.  Bunlar içerinde en önemli iki 

bileşen;     

 9 oxodec-trans- 2 enoic asit

 9-hydroxydec-trans-2-enoic asittir. 

Bu Feromonların etkileri



Ana Arı
Koloni içerisinde bir tane olur.

Döllenmiş yumurtadan oluşur.

Gelişmesini 16 günde tamamlayarak ergin hale 
gelir.

7-10 günlük yaşta çiftleşme uçuşuna çıkarak
havada 10-20 erkek arı ile çiftleşir.

Kaliteli bir ana arı, başarılı çiftleşme sonucu 5-8
milyon adet spermatozoayı spermatekasında
depolayabilir.

Ömür uzunluğu 7 yıl kadar olmasına rağmen 
ekonomik ömrü 2 yıldır.



ANA ARI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Bal arıları, kovan içi ve kovan dışında gelişen ve

kendilerini zorlayan koşulların etkisiyle doğal olarak ana

arı yüksükleri yaparak, yeni ana arı veya ana arıları

yetiştirirler.

Ana arı üretiminde arıların çeşitli nedenlerle

yaptıkları bu yüksükler kullanılabileceği gibi, koloniler

doğal yüksük yapmaya zorlanarak elde edilen

yüksüklerden de ana arı üretilebilir.

Teknik arıcılıkta arzu edilmemesine rağmen, halen

ülkemizdeki kolonilerin büyük bir çoğunluğunda ana arı

ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır.

Bu şekildeki bir üretim kolonide bir aylık gibi bir

zaman kaybına neden olmakta ve verimin düşmesine

sebep olmaktadır. Arıcılıkta bu kayıpları önlemek için

ana arı yetiştiriciliği kontrollü olarak yapılmalıdır



1. Oğul Yüksüklerinden Yararlanma

2. Ana Yenilemek İçin Yapılan 

Yüksüklerden Yararlanma

3. Anasız Kolonilerde Yapılan 

Yüksüklerden Yararlanma 

1. Miller Yöntemi

2. Smith Yöntemi

3. Alley Yöntemi

4. Jenter Yöntemi

5. Doolittle(Aşılama) Metodu

• Kotrolsüz Ana Arı Yetiştirme Teknikleri

• Kotrollü Ana Arı Yetiştirme Teknikleri



Doğal Ana Arı Yüksüklerinin Nedeni

Oğul Verme : Hayatta kalabilmek için işçi arılar 

bulabildikleri her yaşta larvadan çok fazla meme yaparlar.

Memeler "çerçeve kenarlarında" olur.

Ana Yenileme Amacıyla : Yaşlı anaların genç bir ana arıyla 

değiştirilmesi amacıyla "peteklerin ortasına" bir kaç tane 

aynı yaşta larvalardan yapılmış memeler bulunur.

Aynı zamanda çerçevelerde günlük yumurtada vardır.

Anasızlık Amacıyla: Herhangi bir nedenle ana arısı 

kaybolan kovanda, çerçeve üzerinde bulunan her yaştaki 

larvadan "çerçevenin her hangi bir yerinde" ana 

memeleri yaparlar. 



Petek Üzerinde İşçi Arılar Tarafından Yapılmış Doğal Yüksükler

İşçi arılar koloninin anasız olduğunu hisseder etmez, mevcut

larvalardan yararlanarak ana arı yüksükleri yapmak suretiyle

ana arı yetiştirmeye başlarlar. Ana arı üretmek üzere doğal

yüksüklerin kullanılması yetiştirici kolonilerin uzun bir süre

anasız kalmalarına yol açar. Geriden yeni generasyonlar gelmediği

için bu süre içerisinde mevcut işçi arıların bir kısmı ömrünü

tamamlar, diğerleri ise yaşlanır.

Böylece koloni gücü iyice zayıflayarak bu tip koloniler için mevcut

sezon yitirilmiş olur.



DOĞAL YÜKSÜKLER



Doğal Ana Arı Yüksükleri



Doğal Ana Arı Yüksükleri



Doğal Ana Arı Yüksükleri



KONTROLLÜ ANA ARI YETİŞTİRME METODLARI

1. Miller Yöntemi

2. Smith Yöntemi

3. Alley Yöntemi

4. Doolittle(Aşılama) Metodu

Bu yöntemler arasında ticari olarak en fazla kullanılan 

Doolittle yöntemidir. 









SMİTH YÖNTEMİ

Jay SMİTH tarafından geliştirilen Alley yönteminin

geniş çapta ana arı üretimine olanak verecek şekilde

geliştirilmiştir.

Bu yöntemde ana arı ızgarası ile üç çerçevesi bölünmüş

özel kovanlar kullanılır.

Ana arı istenildiğinde üç çerçevelik bölüme kapatılır.

Üç çerçeveden ortada olanı 24 cm. uzunluğunda ve 14 cm.

genişliğnde temel petek parçası ortalayacak şekilde üst

çıtaya yapıştırılır. Diğer çerçevelere aynı ölçüde işlenmiş

petekler yerleştirilir ve her üç çerçevede kalan boşluklar

tahta ile kapatılır.

Ana arı serbest bırakılır ve ortadaki çerçevede 1-1.5

yaşında larvalar oluşunca bu petek Alley yönteminde

olduğu gibi çubuklara yapıştırılarak ana arısı alınmış

güçlü kolonilere verilir.



ZIMBALAMA METODU

Avrupa'da populer olarak ortaya çıkan larva elde etme

metoduna zımbalama metodu denilmiştir. Bu metoda uygun

sert plastikten mamül bir aygıt geliştirilmiştir. Bu özel aletin

petek gözlerinin tabanı sökülüp takılabilir niteliktedir. Ana

arının bu alet üzerinde hapsedilmesi ve yumurtlaması için

ana arı ızgarası bir kutu ile kapatılmıştır. Ana arı temel

yüksüğü olarakda tabanı açık olan sert plastikten yüksükler

kullanılır. aletten seçilen yumurta veya larvalar hücre tabanı

ile çıkarılır ve yine bu hücre tabanının üzerinde olarak tabanı

açık plastik ana arı temel yüksüklerini monte (zımba) edilir.

Bu metodun en avantajlı tarafı larva transferi aygıt

yardımıyla kesinlikle zarar görmeden yapılmalıdır. İlaveten

çok daha hassas olan yumurta transferini de kolayca ve

emniyetli bir şekilde yapma şansına sahip bulunmaktadır.

Yumurta veya larvaların transferini takiben ana arı temel

yüksüklerini yüksük taşıyıcı çıtalara dizilir ve taşıyıcı

çerçeve önceden hazırlanmış olan başlangıç kovanlarına

verilir.





DOOLİTTLE YÖNTEMİNN AŞAMALARI

• 1-Temel yüksüklerin hazırlanması.

• 2-Taşıyıcı çerçeveler yapılması.

• 3-Larva transfer(aşılama)işlemi.

• 4-Başlatıcı koloninin hazırlanması.

• 5-Çiftleştirme kovanlarının hazırlanması.

• 6-Çiftleştirme.

• 7.Suni Tohumlama

• 8-Ana arıların kafese alınması.



Bu metod, larva transferi suretiyle

gerçekleştirilir. Günümüze kadar gelişerek gelen bu

yöntemin esası, işçi arı gözlerindeki uygun yaşlı

larvaların özel gereçlerle alınıp önceden hazırlanmış

olan temel yüksüklere aktarılmasıdır.

Bu gün tüm dünyada ticari amaçlı ana arı

yetiştirip satan tüm firmalar bu yöntemi

kullanmaktadırlar.

DOOLİTTLE (LARVA TRANSFER) METODU



Ana Arı Yüksüklerin Hazırlanması

Temel yüksükler, genelde bir tahta kalıp yardımı ile 8-9

mm çapında 10 mm derinliğinde ve en az 1 mm

kalınlıkta olacak şekilde saf balmumundan yapılır.



Plastik yüksükler



Plastik Yüksükler



Mumdan Hazırlanmış 

Yüksükler 



• Tasıyıcı çerçeveler : Boş bir çerçeve içerisine eşit
aralıklarla, genellikle 3 temel yüksük çıtası
taşıyacak şekilde hazırlanır.



Taşıyıcı Çerçeve 



Aşılama Çerçevelerinin Hazırlanması



Larva Transfer Kaşığı

Larva transfer kaşığı; hazır olarak temin edilebilir. 

Çelik tellerin ucu yassılaştırılarak transfer kaşığı olarak 

kullanılabilir

Larva transferi sırasında larvayı zedelemeyecek şekilde 

ucu pürüzsüz     olmalıdır. 



Larva Transfer(Aşılama) işlemi





Larva Transferi



Larva Transferi



Larva Transferi



Transfer Edilmiş Larva



Transfer Edilmiş Larva



Hazır Aşılama Çerçevesi



Aşılamaya Uygun Yaştaki Larvalar





Kabul Edilmiş Larvalar









Başlatıcı Koloninin Hazırlanması



Baslatıcı kolonilerde mutlaka petek düzenlemesi 

yapılmalıdır.

• Düzenleme:

• Ballı çerçeve,

• kapalı yavrulu çerçeve,

• genç larvalı çerçeve,

• transfer çerçevesi,

• polenli çerçeve,

• kapalı yavrulu çerçeve

• ballı çerçeve çeklinde olmalıdır.



Başlatıcı Koloni



Başlatıcı Koloni



Aşılama Çerçevesinin Başlatıcıya Verilmesi



Kabul Edilmiş Larvalar



Çiftleştirme Kovanlarının(Ruşet) Hazırlanması





İlk Yumurtanın Kontrolü



Ruşetlerin

arazideki 

dağılımı



Farklı renkteki ruşetler



Strafor Çiftleştirme Kovanı



Ruşet Kovan



Kovanların Kontrolü



Ana Arı Yüksüklerinin Toplanması



Ana Arı Yüksüklerinin Taşınması



Ana Arı Yüksüklerinin Taşınması



Ana Arı Yüksüğünün Yapıştırılması



Ana Arı Yüksüğünün Yapıştırılması

Yüksük Koruyucu

http://1.bp.blogspot.com/-ImzrATz-71k/TcArfanU-2I/AAAAAAAAA6A/RnDoJkPzij0/s1600/082LR+Queen+Cell+Protector.jpg


Ana Arının Yüksükten Çıkışı



Ana Arının Yüksükten Çıkışı



Ana Arının Yüksükleri Bozması



Ana Arıların Kavgası



Ana Arıların Kavgası



Ana Arının Çiftleşmesi ve 

Yumurtlamaya Başlaması



En Uygun Çiftleşme Koşulları

Sağlıklı bir ana arı

Sağlıklı erkek arı populasyonu

10-30 dakika zaman

Öğleden sonra saat 13:00-17:00

200C üzerinde sıcaklık

19.3 km/h şiddetinden daha az rüzgar



Ana Arının Çiftleşme Uçuşu



Ana Arının Çiftleşmesi



Ana Arının Çiftleşmesi



Doğal Çiftleşme



Doğal Döllenmiş Ana Arı

Çiftleşme 

İşareti



Yumurtlama Etkinliği

• Ana arı yumurtlamak istediği gözü kontrol eder 
ve sonra yumurta atar.

• 9-12 saniyede bir yumurta bırakır

• 75-100 yumurtadan sonra dinlenir.

• Günde 1500-2000 yumurta atar.

• Yılda 300.000 yumurta atar.



Ana Arının Petek Gözünü Kontrolü



Ana Arının Yumurtlaması



Ana Arının Satışa Sunulması



Ana Arı İşaretleme Diskleri



Ana Arı İşaretleme



İşaretlenmiş Ana Arı



Ana Arıyı Boya İle İşaretleme



Ana Arı Boyaları



Ana Arının Kafeslenmesi



Satışa Hazır Ana Arı



Çiftleştirme Kovanları (Ruşetler)





Çiftleştirme Kovanlarına yüksüklerin verilmesi



Çiftleşme belirtileri



7  km.

7 km.

Ana arı Üretimi Yapılacak

alan

asgari uçuş çapı 12 Km.

İZOLE BÖLGE ÖLÇÜLERİ



• Kovanda ana arıyı kolayca bulmamızı sağlar.

• Renge bakarak ana arının yaşı konusunda bize bir fikir verir.

• Şekle bakarak seceresi konusunda bilgi sahibi olur

• Önemli bir ırka ait ana arıyı devamlı göz önünde

bulundurmamıza yardımcı olur.

• Ana arı yenilenmesini bize haber verir. Genelde 2 yıldan fazla

ana arılar kovanda tutulmaz.

• Önemli hatlara ait ana arılardan daha uzun yıllar faydalanmak

için ana arıyı işaretine bakarak kovanda daha uzun yıllar

muhafaza ederiz.

Ana Arıyı İşaretlemenin Faydaları



Ana arıların bankalanması ve kolonilere verilmesi



Ana Arı Verirken Dikkat!

Kovanda

• Ana arı olmamalı

• Yalancı ana olmamalı

• Ana memesi olmamalı

• Günlük yumurta olmamalı

• Kovan oğula yatmış olmamalı



Kafeste Ana Arı Verilmesi



Kafeste Ana Arı Verilmesi



Kafeste Ana Arı Verilmesi



Niçin Ana Arı Yetiştiriciliği

 Ana arı yılda 300.000 yumurta atar.

 Bir yumurta için 5-30 sperm harcanır.

 Ana arı 5.000.000-8.000.000 sperm depolar.

 Erkek arıda 7.000.000 sperm bulunur.

Ana arı yılda yaklaşık 3.000.000 sperm harcar.



Ana Arının Yapay Tohumlanması



Erkek Arıdan Semen Alınması



Erkek Arıdan Semen Alınması



Yapay Tohumlama



Ana Arının Yapay Tohumlanması



Ana Arı Yumurtalığı



Döllenmiş Ana Arı Yumurtalığı



Döllenmiş Ana Arı Spermatekası

Trakesi Alınmış Ana Arı Spermatekası

Trakeli Ana Arı Spermatekası



Spermateka

Çiftleşmiş Ana Arı 

Spermatekası

Çiftleşmemiş Ana Arı 

Spermatekası



Spermateka



3.000 adet/yıl ana arı üretimi için

10 adet damızlık koloni,

1000 adet çiftleştirme kutusu,

150 koloni,

- 6 adet başlatıcı koloni,

- 20 adet bitirici (besleyici) koloni,

- 20 adet destek koloni,

- 74 adet çiftleştirme kutularını arılandırmak için 

koloni,

- 30 adet erkek arı üretimi çalışması yapılan koloni.

Bir çiftleştirme kutusu başına üretilecek 

ana arı, en fazla 3 adet/yıl olarak 

hesaplanır.



TEŞEKKÜR RDERİM



BAL ARILARI  TARAFINDAN 
BİTKİLERDE TOZLAŞMA

(POLİNASYON)

1



Bal arısının sağladığı yararlar

• Arı bitki ilişkisi ve bitki döllenmesinde bal arıların
önemi

• Arcılık başlı başına bir tarımsal faaliyet ve hayvancılık
üretim koludur.

• Yeryüzünde tanımı yapılan böcek türlerinin sayısının 1.2
milyonun üzerinde olduğu, bunların 1500 kadarının
zararlı geri kalanların ise insanlara doğrudan veya
dolaylı olarak faydalı olduğu bilinmektedir

• Yararlı böcek türleri arasında en önemli grubu bal arıları
oluşturmaktadır

• Bal arısı bal , balmumu ,polen, propolis, arısütü, arı zehri
gibi ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminden 100
milyarlarca lira gelir edildiği gibi bu eşsiz ve değerli
ürünleri üretirken bal arıları ayrıca bitkisel üretimde
tozlaşmayı sağlamak suretiyle trilyonlarca gelir elde
edilmesine neden olurlar





• Tozlaşma bitkilerde meyve ve tohum bağlamını ilk şartıdır.. Dünya’da
gıda maddelerinin %90 ı 82 bitki türünden elde edilir

• Bu bitki türlerinden 63 (%77) arı tarafından tozlaşmaya gereksinim
duymaktadırlar. Özellikle 39 bitki türü için arı tozlaşması mutlaka
gereklidir

• İnsan gıdasının 1/3’ü doğrudan veya dolaylı olarak arı tozlaşmasına
ihtiyaç duyan bitkilerden oluşur

• Nektar veya polen toplamak için birçok böcek çiçeği ziyaret etmesine
rağmen sadece arı önemli bir tozlayıcıdır

• Binlerce arı türünden ( bal arısı; bombus arısı; alkali arı ve leafcutter
arıları gibi ) pek azı ticari ürünlerin polinasyonunda önemli rol oynarlar.

• Diğer arı türleri ya popülasyon açısından yeterli değil yada farklı
beslenme alışkanlığı vardır

• Dolasıyla böceklerle tozlaşmaya ihtiyaç duyan bitkilerin %65 bal arıları
tarafından gerçekleştirilir



leafcutter

Bombus (Bombus terrestris)

alkali arı ( Osmia rufa)

bal arısı (Apis mellifera)

Polinasyonda önemli olan bazı arı türler



• Bal arısı diğer herhangi bir böcekten daha fazla çiçek
türünü ziyaret eder

• Bir günde12 veya daha fazla uçuş yapar

• Her uçuşta bir bitki türünü ziyaret eder ve bir çeşit polen
ve nektar toplar .

• Karışık bir haberleşme sistemine sahiptir

• Bu durumda onu yabancı döllenen bitkilerin tozlaşmasında
çok değerli bir aracı yapar

• Polinasyon sonucunda ürün nitelik ve nicelik yönünde
üstün bir değer kazanır

• Yabani bitkilerde tozlaşma; biyolojik çeşitliliği muhafaza
eder, düzeyini artırır, yaban hayatını zenginleştirir, doğayı
güzelleştirir ve en önemlisi de erozyonu önler



• Kültür bitkileri üretiminde şu avantajları sağlar:

1) Ürünün miktar ve kalitesi artar

2) Çekirdek iriliği ve sayısı artar

3) Meyve şekil olarak düzgün gelişir

4) Tohum daha kaliteli olu

5) Meyve büyüklüğü olumlu yönde gelişir

6) Tohum ve çekirdeğin çimlenme gücü %20-%32 arasında
artar

7) Meyve daha erken oluşur

8) Dane ve meyve ağırlığı artışına bağlı olarak birim
alandaki verim artar



• Tarım işletmesi içerisinde arıcılık: Bir tarım işletmesi
içerisinde bir veya birkaç üretim yapılırken fazla bir emek
ve masrafa gerek duyulmadan işletmenin bir kenarında
arıcılıkta yapılarak işletmeye katkı sağlar

• 1)Hayvancılık işletmelerinde arıcılık: Hayvanların
beslenmesi için yem üretimi ve hayvanların ot ihtiyaçlarını
karşılamak çayır mera alanların bulunması gerekir . Bu
geniş yem bitkilerinin (Korunga, yonca, fiğ, üçgül, çayır ve
mera) yetiştirildiği alanlarda çok verimli arıcılık yapılır

• 2) Meyvecilik ve Arıcılık: Arı meyve ağaçlarının
çiçeklerinde nektar ve polen toplar bu arada hem çiçeğin
döllenmesini hemde bol ve kaliteli meyve vermesini
sağlar. Özellikle badem, şeftali,kayısı armut, elma ,
avakado,nar,kestane,hindistan cevizi ve erik ve kiraz gibi
meyvelerin tozlanmasında, döllenmesinde ve tohum
bağlamasında arıların katkıları göz ardı edilemeyecek
kadar fazladır. Bu tür bitkilerde hektara yaklaşık 4-5 koloni
yeterli olmaktadır





• 3) Endüstri Bitkileri Tarımı ve arıcılık: Ayçiçeği, pamuk, kolza, susam,
anason gibi fazla miktarda yetiştiriciliği yapılan endüstri bitkileri üretim
alanlarında bitkisel üretiminde yüksek verim ve kaliteli tohum
alınabileceği gibi kazançlı bir arıcılıkta yapılabilir

• 4) Tohumlu sebzeler ve arıcılık: kuşkonmaz, kıvırcık, lahana, havuç,
karnabahar, kereviz, çin kabağı, hiyar, dere otu, patlıcan, sarımsak,
lahana, pırasa, hardal, soğan, maydonoz, biber, balkabağı, turp, şalgam ve
kabak gibi sebzeler tohumdan üretilir ve arılar tarafından tozlaşmaya
ihtiyaç duyarlar

• Kiraz, kavun, şeftali, mandalın, kabak, elma, armut, baklagiller, yonca, arı
otu, hıyar, ayçiçeği, pamuk, kanola ve çilek yetiştiriciliği yapılan alanlarda
yeterli ve kaliteli ürün elde etmek için bir hektarlık alana ortalama 7-8
adet koloni

• Üçgül, badem, havuç, yabanmersini, kzılıcık, kuşburnu, soğan ve yonca
yetiştiriciliğinde bir hektarlık alana 3-4 adet koloni bulundurulması yeterli
olur



Anason

Kolza

Haşhaş 



• 4.1. bal arısın sebze yetiştiriciliğinde önemi: bal arısı kolonilerinde açık,
örtü altı ve sera yetiştiriciliğinde tozlaşma amacıyla yararlanılır.

• Bazı bitkiler kendine döllerdir. Bunlar kendi çiçek tozlarıyla tozlaşır (self
pollination) meyve tohum bağlarlar.

• Diğer bazı çiçekler ise kendine kısırdır. Döllenmek için diğer bitkilerin çiçek
tozlarına ihtiyaç duyalar.

• Bu tozlaşmaya yabancı tozlaşama (cross pollination) denir.

• Bu gurup bitkilerin tozlaşmasının %90’nını arılar yapılır.

• Lahana, soğan, hıyar, kavun, karpuz, çilek ve domates yetiştiriciliğinde bal
arılarının tozlaşmada kullanımı ile %8-90 arasında verim artışı sağlandığı
belirlenmiştir.



• 4.2. Sera koşullarında tozlaşma için gerekli çevre koşulları:

• Bal arıları soğuk kanlı canlılar olduklarından çevre sıcaklığına karşı çok
duyarlıdırlar. Bundan dolayı 14⁰C’nin altındaki sıcaklıklarda uçuş etkinlikleri
azalır ve salkım oluştururlar.

• Sera sıcaklığı 14-15 ⁰C veya üzerinde olmalıdır.

• Koloni gücü 4-5 çerçevelik popülasyon düzeyinde olmalıdır.

• Ruşet, kovan seranın kuzey kısmına ve yerden 40-50 cm yüksekliğe
yerleştirilmelidir.

• Seranın havalandırılmasıyla sera içindeki arılar olumsuz etkilenir

• Kapalı sera ortamında yeterli gıda bulunmadığı için besin ve su takviyesi
yapılmadır

• Sera tozlaşmasında işçi arı kayıpları %60-70 düzeyinde olur







• 1.5. koloninin araziye yerleşimi: tozlaşma için gerekli koloni sayısı bitki çeşidi
çiçekli bitki yoğunluğu iklim koşulları , çevredeki böcek popülasyonu doğal denge
ve arı kolonilerinin sahip oldukları işçi arı popülasyonu belirler

• Koloniler 3 veya 4’erli gruplar halinde çevreye konulur

• 1.6. yayla mera ve ormanlık alanlarda arıcılık: hayvancılık için uygun olan yüksek
yaylalar, orman kenarları ve orman içi otlaklar arıcılık içinde uygun yerlerdir

• Yayla otlaklarında çok çeşitli kır çiçekleri bulunur ve bunlardan kaliteli ballar
üretilir

• Ormanlık sahaların oluşturulmasında ağaç ve otsu bitkilerin dikimine öncelik
verilmelidir ( akasya ) gibi

• Polinatör böceklerin korunması için herkese görev düşmektedir

• Pestisit seçimi ve kullanımında dikkatli olunmalıdır

• Bitkilerin çiçeklenme ilaçlama yapılmamalıdır

• Doğadaki bitkilerin çiçeklenmesine izin verilmeli , gevenler yakılmamalı ve
ekolojik denge için bataklıklar kurutulmamalı

• Polinasyon önemi herkese anlatılmalı



Korunga



• Arı kolonisi temin etme : Akdeniz bölgesinde turfanda sebze yetiştiriciliğinde
kullanılan sınırlı miktarda bombus arılarını dışında polinasyon servisleri
kurulmamıştır

• Polinasyon için arı temininde arıcı bitki sahibi arasında bir sözleşme yapılması
iki taraf içinde önemlidir

• Polinasyonda yaralanacak koloni sayısı ve büyüklüğü

• Kolonilerin araziye getirilme zamanı ( çiçeklenme)

• Koloninin bakımı için arıcının araziye girip çıkışının

• Temiz su kaynağı temin edilmesi

• Çevrede ikamet edenlerin rahatsız edeilmeyecek bir organizasyon yapılması

• Her türlü ilaçlamadan arıların korunması

• Kira miktarı ve ödeme miktarı önceden belirlenmelidir



• Arıcının ülke ekonomisine olan katkısı : yayla ve meralardaki bitkilerin
salgıladıkları nektar ve polen değerlendirilmediği takdirde kurur gider

• 2012 yılı itibariyle Türkiye de 89.162 ton bal ve 4.222 ton bal mumu
üretilmiştir

• Ortalama bal fiyatı 12 tl kabul edilirse 1.069.944.000 tl + bal mumu ortalama
15 tl kabul edilirse 63.330.000 tl ve toplamda 1.133.274.000 tl kazanç sağlar

• Türkiye bal ithal etmeyen bir ülke konumundadır

Bitkilerin tozlaşmasından dolayı arı ürünlerinin toplamından onlarca kat daha
fazla katkı sağladığı düşünülürse arıcılığın ve arıların önemi daha iyi anlaşılır.



• Diğer iş kolları ile arıcılık karşılaştırıldığında

• Daha az yatırım gerektirir

• Daha düşük iş gücüne ihtiyaç duyulur

• Daha az işletme sermayesine ihtiyaç duyulur

• Çok kısa sürede üretime dönüşülür

• Ürünleri tercih sıralamasında ön plandadır

• Arıcılık işletmesi bir yerden başka bir yere kolayca taşınabilir

• Sabit araziye ihtiyaç duyulmaz

• Arılar ihtiyaçlarını %100 ünü doğadan karşılarlar

• Doğada hiçbir kaynağı israf etmezler

• Doğanın sürdürebilirliğinde çok önemli avantaja sahiptirler

• Arıcılığın sosyal ve ekonomik yönü varıdır



Fiğ üçgül

üçgül
Korunga
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Arı Kolonisini Oluşturan Bireyler

ve Koloni Düzeni



Arı Ailesinin Yaşama Düzeni

Bal arıları koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan

sosyal böceklerdir.

Bu arı kolonisi, anaarı, işçi arı ve erkek arıdan oluşur. Arı

kolonisi, kuralları çok sıkı olan bir sosyal düzen içinde

birlikte yaşar. Hiçbir arı bu koloniden ayrı olarak hayatını

devam ettiremez. Arı kolonilerinin her birinde sadece bir ana

arı bulunur ve bu ana arı diğer dişilere göre daha büyüktür.

Temel görevi ise yumurtlamaktır.



Kolonideki Bireyler

Ana arı                            İşçi Arı                            Erkek Arı



Erkek Arıİşçi ArıAnaArı

1 Adet 50.000 Adet 2.000 Adet

Koloni Bireyleri



Ana Arı



Asıl metin biçemleri için tıklatın  

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

İşçi Arı



Erkek Arı



AnaArı



Ana Arı



Ana Arı



• Koloninin en uzun bireyidir.

• Her kolonide sadece bir adet bulunur.

• Döllenmiş yumurtalardan oluşur.

• 16 günde gözden çıkar.

• Gözden çıktıktan 4 gün sonra çiftleşir.

• Çiftleştikten 1 hafta sonra yumurtlar.

• 5-7 yıl yaşayabilirler.

• Günde 1.500-2.000 yumurta atarlar.

Ana Arı



Yumurta  

Larva  

Pupa

3 gün

6 gün

7 gün

Toplam 16 gün

Ana Arı Gelişme Süresi



Ana Arının Gelişme Evreleri



Ana Arı Yüksüğü



Ana Arının Yüksükten Çıkışı



Ana Arının Çiftleşmesi



Ana Arının Çiftleşmesi



Çiftleşme Sonrası Ana Arı



Ana Arının Petek Gözü Kontrolü



Ana Arının Yumurtlaması



Yumurtanın Döllenmesi



Erkek Arıdan SemenAlınması



Ana Arının YapayTohumlanması



Yapay Tohumlama



Yapay Tohumlama



Erkek Arıdan SemenAlınması



Teşekkürler

samsun1964@hotmail.com

Teşekkürl

er

samsun1964@hotmail.com

mailto:samsun1964@hotmail.com
mailto:samsun1964@hotmail.com




Arılarda Gelişme Evreleri 



Arılarda Gelişme Evreleri 







CASTE



Ana Arı

Normal şartlarda her arı kolonisinde bir ana arı bulunur.

Koloninin tümünün anasıdır. 

Döllü yumurtalardan gelişir (2n:diploid)

Koloninin geleceği ana arıya bağlıdır

Kolonide hem ana hem de babası rolü oynamaktadır.



Ana Arı

• Ana arı ince uzun bir yapıya sahiptir. Diğer arılara göre rengi daha açık ve
boyu diğer arılardan daha uzundur. Özellikle yumurtlama devresinde karnı
daha uzar ve genişler. Kanatları uzundur ancak kendi vücuduna oranla
kısadır.

• Ana arının karnının son kısmında iğne ve buna bağlı zehir kesesi vardır. Ana
arının iğnesindeki çentikler işçi arının iğnesindekilere göre sayıca daha az ve
küçüktür. Ana arı iğnesini kovandaki rakip ana arılara ve ana arı memelerine
karşı kullanılır.

• Ana arı çiftleşmeden önce 200-220 mg ağırlığında, çiftleştikten sonra 400
mg ağırlığındadır. Ana arı yaşamı boyunca genç işçi arılarca arı sütü ile
beslenir. Kendi kendine beslenmez.

• Ana arının nasanof bezi ile balmumu, yavru gıdası salgılayan bezleri, polen
sepetlikleri yoktur. Yani su, polen, propolis ve nektar seferine çıkmaz. Bal,
mumu ve arı sütü üretmezler.

• Dili (hortumu) nektar toplamaya elverişli değildir.



Ana Arı

• Ana arı feromon adı verilen bazı kimyasal bileşikler salgılar. İşçi
arıları etrafına çeker, kolonide birlik ve düzeni sağlar.

• Ana arı kovan içi ve kovan dışı şartlar müsait olduğunda günde 2000-
3000 yumurta bırakır. Bu sayı ortalama 1500-2000'dir.

• Ana arı peteklerdeki gözün durumuna göre yumurta bırakır. Dar
olan işçi arı gözlerine döllü yumurta, geniş olan erkek arı gözlerine
dölsüz yumurta bırakır.

• Yapılan çalışmalarda 9 oxo-deconoic asit ve 9 hydroxy- 2 Deconoic
asit olmak üzere iki farklı feromon tanımlanmıştır. Ana arının
mandibular bezlerinden salgılanan bu feromonlar işçi arıların
yumurtalıklarının gelişmesini ve kolonide yeni bir ana
yetiştirilmesini önler.

• Her koloninin kendine has kokusu vardır. Bu koku feromona has
değildir. Her ana arının salgıladığı feromen aynıdır.



Ana Arı

• Ana arı feromonları dölsüz ana arıların çiftleşme uçuşu sırasında çiftleşme 
feromonu olarak görev yaparlar.

• Ana arının ömrü 3-5 yıl olmakla beraber 7 yılda yaşar. En verimli çağı ilk bir 
iki yıldır. İkinci yıldan sonra ana arıların yumurta verimleri ve döllü yumurta 
oranı gederek azalır. 

• Teknik arıcılıkta sağlıklı genç ve verimli ana arılarla çalışmak esastır. 

• Ana arılar göçer arıcılıkla her yıl sabit sabit arıcılıkta 2 yılda bir 
değiştirilmelidir.

• Kovan kontrol edildiğinde; ana arı büyük, karın şişkin, çok hareketli, kanatları 
düzgün, rengi parlak aynı zamanda çok iyi yumurtluyor ve az sayıda da dölsüz 
yumurta  yumurtluyor ise bu ana arı gayet iyi olup kolonide muhafaza 
edilmelidir.





İşçi Arı



İşçi Arı



• Koloninin en küçük bireyidir.

• Her kolonide 10.000-80.000 adet bulunur.

• Döllenmiş yumurtalardan oluşur.

• 21 günde gözden çıkar.

• Yumurtalıkları gelişmemiştir.

• 35 gün yaşarlar.

• Kovanın tüm işlerini yaparlar.

İşçi Arı



Yumurta  

Larva  

Pupa

3 gün

6 gün

12 gün

Toplam 21 gün

İşçi Arının Gelişim Süresi



İşçi Arının Gelişme Evreleri



7-12

13-18

19-21

Gün Yaptıkları İşler

0-3 Petek gözlerini temizleme.

4-6 Yaşlı larvaları nektar ve polenle besleme.

Genç larvaları arı sütüyle besler.  

Balmumu salgılama ve petek örme.  

Kovanın savunması, havalandırılması,

temizliği, nektarın tarlacı arılardan  

alınması ve olgunlaştırılması, polenin petek  

gözlerine depolanması.

22- Nektar, polen, propolis ve su toplanması.

İşçi Arıda Görev Yapısı



• Günde 10-24 kez nektar seferi yaparlar ve  

her seferinde 40-50 mg nektar taşırlar.

• Günde 5-20 kez polen seferi yaparlar ve her  

seferinde 10-30 mg polen taşırlar.

• Propolis taşıyan arılar her seferde 10 mg  

propolis taşırlar.

• Su taşıyan arılar günde 50-100 sefer yaparlar  

ve her seferde 50 mg su taşırlar.

Tarlacılık Çalışmaları



İşçi arıların her bir  

yumurtalığında 2–12 adet  

yumurta tüpü bulunurken, 

ana  arıların 

yumurtalıklarının her  

birinde 110-310 yumurta 

tüpü  bulunur.

İşçi Arının YumurtalıkYapısı



• İşçi arılar da ovariollere sahiptir. Ancak  

ana arılı bir kolonide bunların ancak on  

binde birinin ovariolleri aktiftir. Bunların  

yumurtaları imha edilir.

• Ana arısız kolonilerde ise isçilerin

%10’unda ovariollerinin aktif olup  

bunların bıraktığı yumurtalardan  

fonksiyonel erkek arılar oluşmaktadır.

İşçi Arının YumrutalıkYapısı



İşçi Arı Petek Gözleri



Polen Toplayan İşçi Arı



Şurup Toplayan İşçi Arı



Nektar Toplayan İşçi Arı



Nektar Paylaşan İşçi Arı



Nektar Paylaşan İşçi Arı



Polen Toplayan İşçi Arı



Polen Toplayan İşçi Arı



Polen Toplayan İşçi Arı



Su Toplayan İşçi Arı



Polinasyon Yapan İşçi Arı



Ana Arı Bakıcısı İşçiArılar



Bal Olgunlaştıran İşçi Arı



Bal Olgunlaştıran İşçi Arılar



Yavru Bakıcısı İşçi Arılar



Mum Salgılayan İşçi Arı



Petek Ören İşçi Arılar



Ölen Arıların DışarıAtılması



Kovanı Savunan İşçi Arılar



Kovanı Savunan İşçi Arılar



Kovanı Savunan İşçi Arı



Kendini Feda Eden İşçi Arı



Havalandırma Yapan İşçi Arı



İşçi Arı

Kolonide vücut yapısı en küçük bireylerdir.

 Koloninin gücü sahip olduğu işçi arı ile belirlenir.

 Bir kolonide sayıları 60-80 bin arasında değişir

 Yumurtlama hariç kovandaki bütün işleri yaparlar



İşçi arılar, arı kolonisinin en kalabalık grubunu

meydana getirirler. Mevsimine göre sayıları

10.000 ile 100.000 arasında değişir. İşçi arı

cinsiyet olarak dişidir. Fakat yumurtlama gibi bir

fonksiyonu yerine getirmez.

Arı kolonisinin aktif olduğu ilkbahar ve yaz

günlerinde bir işçi arının ortalama ömrü 35-40

gündür. Daha çok kovan içinde geçen kış

mevsiminde 4-5 aya çıkar.

İşçi Arı



İşçi Arı



0  - 3. Petek gözlerini temizlemek.

3  - 6. Yaşlı larvaları beslemek.

6  -12. Arı sütü salgılama ve genç larvaları besleme

12-18. Balmumu salgılayarak petek gözleri inşa etmek

18-21. Kovan önünde bekçilik yaparak koloniyi dış etki ve 

zararlılardan korumak 

21- …. Ölene kadar bal, polen, su ve propolis toplamak

İşçi arıların yaşlara göre kovan içi işleri 





Bu görevler dışında;

 İçeride ölen arıları dışarı atmak,

 Yavruların üşümesini engellemek için kovan içi ısısını sabit

tutmak,

 Petek gözlerini temizlemek,

 Balın kıvamına gelip olgunlaşması için gereken önlemleri almak,

 Bal doldurulmuş olan petek hücresinin üzerini sırlamak,

Özellikle sıcak olan günlerde kovan içi ısısını ve nem dengesini

sağlamak için kovan girişinde kanat çırparak hava sirkülasyonu

sağlamak.

 Ana arıyı beslemek ve ona yardımcılık yapmak,

 Kovan içindeki çatlakları ve gerektiğinde kovan girişini propolis

ile kapatmak gibi işleri de yaparlar.



İşçi Arı



1. Yavruların bakımı

İşçi Arıların Kovan İçi Görevleri

Ana arı yumurtlama yeteneği çok yüksek olan bir birey olmasına

karşın annelik içgüdüsü yoktur. Yumurtlamış olduğu

yumurtalardan çıkan larvalar işçi arılar tarafından beslenir. İşçi

arılar kovandaki binlerce işçi arılar için gerekli nemi, besini

sağlarlar.





2. Mum salgılama ve Petek Örme

İşçi Arıların Kovan İçi Görevleri

Mum salgılama ve petek örme 12-18 günlük işçi arılarca yapılır.

Petek örme genellikle sıcaklığın 33-36 derece olduğu

zamanlarda yapılır. 1 kg muma karşılık 10 kg bal

tüketilmektedir.



3. Kovanın Havalandırılması
İşçi Arıların Kovan İçi Görevleri

Özellikle yaz ayların hava sıcaklığı fazla yükselir. Arılar bu

durumda kanatlarını bir vantilatör pervaneleri gibi

kullanarak kovan içinde ısınan havayı dışarı atar ve aynı

zamanda dışarıdan temiz havayı içeri alır. Bunun için arılar

kovan uçuş deliği önünde yanyana sıraya dizilerek hep

birlikte kanat çırparlar. Bu balın olgunlaştırılmasında da

kullanılır.



4. Polen ve Nektar Depolama

İşçi Arıların Kovan İçi Görevleri

Polen yüklü gelen arılar petekler üzerinde gezinir ve yaptığı

danslar ile kaynağı diğer arılar bildirir. Biraz beslendikten sonra

polenleri kuluçka sahasının dışındaki petek gözlerine boşaltır.

Polenleri başını kullanarak petek gözüne sıkıştırır. Bu şekilde

depolanmış polene arı ekmeği denilir.

Nektar yüklü gelen arılar ise nektarı kovandaki genç işçilere

aktarır ve biraz beslenerek tekrar nektar toplamaya çıkar.

Alınan nektar genç işçi arılar tarafından olgunlaştırılarak

enzimler ile şekerler basit şekerlere dönüştürülerek depolanır.



Polen ve Nektar Toplama faaliyetleri



1. Arılarda haberleşme (Arı Dansları)

İşçi Arıların Kovan Dışı Görevleri

1. Dairesel dans                = (kaynak kovana 100 metreden daha 

yakın)

2. Kuyruk sallama dansı = (Kaynak 100 metreden daha uzak)

3. Yer tespiti

Bal arıları oldukça ilginç bir haberleşme sistemi kullanırlar.

Uçuş esnasında buldukları polen yada nektar kaynağını

koloniye döndükten soran «Arı Dansı» dediğimiz özel bir

takım hareketlerle kolonideki diğer işçi arılarına tarif ederler.

Bal arıları yaptıkları dansların türü ve sayısı ile kaynağın

hangi yönde, ne kadar uzaklıkta ve ne kadar zenginlikte

olduğunu bildirir. Dansları dikkatle izleyen arılar hemen tarif

edilen kaynağa bulur ve kovana taşırlar. Bulamayanlar ise

kaynağı bulan arıları takip ederek kaynağa ulaşırlar.



Kaynak uzaklığı 100 metre yarıçaplı olan besin

kaynaklarının tarifinde kullanılır. Oldukça ani ve hızlı

hareketlerle yapılan bir danstır. Ancak kaynağın

uzaklığını bildirmez. İzleyen arılar dansı sürdüren arıya

antenleri ile dokunarak kaynağın çeşidini öğrenir ve

kaynağı aramaya çıkar.

1. Dairesel dans = (< 100 m)



2. Kuyruk sallama dansı = (> 100 m)

Kovana uzaklığı 100 metreden fazla olan kaynakların 

yerlerini tarif etmek içim kullanılır. Bu dans ile yön ve 

uzaklık da tarif edilir.



1- Eğer besin kaynağı tam Güneş yönünde veya tam aksi yönde

ise dansın orta kısmı yere dik gelecek şekilde olur.

2- Dansın düz olarak verilen doğrultusu, yerçekimi doğrultusu

ile 80 derecelik bir açı yapıyorsa bu, yiyecek kaynağının

Güneş'in 80 derece sağında olduğunu gösterir.

3-Arı düz yolu yukarı doğru alıyorsa yiyecek kaynağı tam

Güneş yönünde, aşağı doğru alıyorsa kaynak Güneş'in tam

aksi yönünde demektir.



3. Yer tespiti

Bal arıları dışarıdaki kaynakları tarif edebildikleri gibi

kolonilerinin yerlerini de aynı beceri ile bulurlar. İlk

olarak bir yere yerleştirilen arılar kolonilerinin

bulunduğu yerler üzerinde kısa uçuşlar yaparak

kolonilerinin bulundukları yerlerin adeta fotoğraflarını

çekerler ve bir daha da unutmazlar. Dolayısı ile

kolonilerinin yerleri çok azda değiştirilirse hemen fark

ederler.



Diğer bazı özellikler ve davranışlar.

1. Renk algılama

2. Koku algılama

3. Tat algılama

4. Arılarda zaman kavramı

5. Arıların temizlik anlayışı

6. Bal arılarında oğul verme

7. Isının arıların davranışlarına etkisi

8. Arıların yaşamlarında feromonların etkileri

9. Yalancı ana arı oluşumu



Diğer bazı özellikler ve davranışlar.

Bal arıları bazı renkleri kesin ayırtedebilirlerken bazı renkleri de

algılayamamakta veya karıştırmaktadır. Arılar sarı, turuncu,

yeşilimsi sarı, mavi, menekşe ve erguvan gibi renkleri birbirine

karıştırmaktadırlar. Ancak ultraviyole ışınları çok iyi

algılayabilmektedirler.

Arılar kırmızı rengi gri gibi algılamaktadır. Doğada kırmızı renkli

çiçekler döllenme için arılara ihtiyaç duymamaktadırlar.

Renk Algılama



Erkek Arı



Erkek Arı



Erkek Arı Gözleri



Erkek Arı



Erkek Arı



Erkek Arı



• Koloninin en tombul bireyidir.

• Her kolonide 0-2.000 adet bulunur.

• Döllenmemiş yumurtalardan oluşur.

• 24 günde gözden çıkar.

• Gözden çıktıktan 14 gün sonra

olgunlaşır.

• Havada çiftleştikten sonra ölürler.

• 6-7 ay yaşayabilirler.

Erkek Arı



Yumurta  

Larva  

Pupa

3 gün

7 gün

14 gün

Toplam 24 gün

Erkek Arının Gelişim Evreleri



• Döllenmemiş yumurtalardan oluşmakla birlikte  

bazen döllenmiş yumurtalardan da oluşur.

• Cinsiyeti belirleyen X geninin, ana ve babadan  

gelen allellerinin aynı olduğu durumlarda (XAXA)  

diploid erkekler oluşur.

• İşçi arılar tarafından saptanıldığında yenilerek yok  

edilirler.

• Beyaz gözlü erkek arılar diploiddir.

Erkek Arı Oluşumu



Erkek Arı



Erkek arılar

dedelerinin çocuklarıdır!



Erkek Arılar



Petek Üzerinde Erkek Arı Gözleri



Erkek Arının Çiftleşmesi



Erkek Arının Cinsel Organı



Erkek Arı

 Koloninin en iri birey gurubunu oluştururlar

 Tek görevleri ana arı ile çiftleşmektir.

 Kışın fazla bal tükettiklerinden işçi arılar tarafından

Kovan dışına atılıp ölüme terkedilirler.

 İğneleri olmadığında kendilerini savunamazlar.

 Çiçeklerden nektar toplayamazlar.

 Polen, Mum ve koku bezleri yoktur.



Genellikle kışın kovanlarda erkek arı bulunmaz.

İlkbaharda görülür ve sayıları yaklaşık olarak 100

ile 500 arasında değişir.



ADRES : Sedir, Tarım Kampüsü, Vatan Blv. 2 A, 07010 Muratpaşa/Antalya
TELEFON : 0242 345 28 20 FAX : 0242 346 67 80 E-POSTA : antalya@tarimorman.gov.tr

antalya_tom antalya.tarimorman.gov.tr

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

antalyatarimormanantalyatarim





BAL ARISI HASTALIK VE PARAZİTLERİ 

DR. SERVET ARSLAN



Ergin Arı

● Amerikan YÇ

● Avrupa YÇ

● Kireç Hastalığı

● Taş Hastalığı

● Tulumsu YÇ

● Nosema Hastalığı

● Amoeba Hastalığı

● Septisemi Hastalığı

● Kronik Arı Felci

● Akut Arı Felci

Yavru

Arı Hastalıkları



● Varroa destructor

● Acarapis woodi

●…

Arı Parazitleri



● Büyük mum güvesi

● Arı kuşu

● Eşek arısı

Arı Zararlıları



1. YAVRU HASTALIKLARI
1.1. Bakteriyel hastalıklar

Amerikan Yavru çürüklüğü

Avrupa Yavru Çürüklüğü



Amerikan Yavru Çürüklüğü



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Etmeni: Paenibacillus larvae adlı spor oluşturan bir bakteridir.

Vegetatif hücreleri 2,5-5,5 µm sporlar oval şeklinde 0,6-1,3 

µm boyutlarındadır.

Sporlar uygun şartlarda kovanda 33, toprakta 60, temel 

petek ve bal içerisinde 45 yıl canlı kalabilmektedirler.



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
Hastalık etmeni sporlar, larvalara beslenme esnasında

kontamine olmuş besinler yolu ile bulaşır

B.larvae sporları ergin arılarda hastalığa neden

olmazken larva ve pupalarda hastalık oluşturmaktadır.

Larvalar ilk üç günlük dönemde arı sütü ile

beslendiklerinden hastalığa karşı bağışık

durumdadırlar.



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
Bal ve polenle beslemenin yapıldığı yaşlı larvalarda

bulaşık besinlerle sindirim sistemine giren sporlar
çimlenirler.

Vegetatif gelişme sonucu barsak çeperlerini tahrip
ederek vücut boşluğuna yayılan bakteriler larval dokularla
beslenerek gelişmelerine devam ederler.



Hastalık etmeni sporlarla bulaşık

yavrular yumurtadan çıkıştan 9-10 gün

sonra pre pupa veya pupa döneminde

ölürler

Hasta larvaların renkleri önce sarı

sonra kahve rengi ve siyaha dönüşür.

Ölü larva ve pupalar üzerinde

B.Larvae tarafından hastalık

yapabilme kabiliyetine sahip 2,5 milyar

adet spor üretilebilir.

Ölü pupaların işci arılar tarafından

petek gözlerden temizlenmesi esnasında

sporlar kovan içerisinde her yere

yayılırlar.

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Ölü larva ve pupalar

üzerinde B.Larvae

tarafından hastalık

yapabilme kabiliyetine

sahip 2,5 milyar adet spor

üretilebilir.

Ölü pupaların işci arılar

tarafından petek

gözlerden temizlenmesi

esnasında sporlar kovan

içerisinde her yere

yayılırlar.



Bakteriye ait sporlar 40 yıl kadar canlı  

kalabilmekte ve olumsuz şartlardan  

etkilenmemektedir

İhbarı  mecburi hastalıklardandır.

Hastalıkla bulaşık koloniler

imha  edilmelidir.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Hastalıklı kolonide yavrulu alan düzgün  

olmayıp açık ve kapalı gözler karışmıştır.

K a palı petek gözlerinin

üzerindeki sır  tabakası 

içeriye doğru çökmüştür.

Kapalı petek gözlerin rengi matlaşmış,  

koyulaşmış veya yağlanmış gibidir.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Larvaların rengi sararmış, ileri  dönemlerde

kahverengileşmiştir.

Hasta  larvalara bir kibrit çöpü  

sokulduğunda lastik gibi uzar.

Hastalığın ileri aşamalarında kovandan  tutkal 

kokusu yayılmaya başlar.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Ölen larvalar sulu ve yapışkan olup göz  

tabanına yapışırlar.

Yapışkan kalıntının gözlerden dışarı atılması  

ve gözün temizlenmesi oldukça zordur.

B u kalıntılar zamanla kuruyarak  

milyarlarca sporu içeren bir tabaka halinde  

gözün tabanına sıvanırlar.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Hastalık başlangıcında tedavi olasıdır.

Hastalıklı koloninin tüm yavrulu ve ballı  

petekleri yakılarak imha edilir.

Kovanın içi pürmüz ile sterilize edilir.

Ergin arılar temiz kovana yerleştirilir.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



•Hastalığa sebep olan bakterinin sporları  
antibiyotiklere dayanıklı olduğundan bu  
hastalık antibiyotikle tedavi edilemez.

•Hasta koloni yakılarak imha edilmelidir.

•Kovan ve diğer malzemeler 450 g çamaşır  
sodası+4.5 l su ile hazırlanmış ve kalsiyum  
klorid ile çökeltilmiş karışımla dezenfekte

edilmelidir.
Dikkat

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Arılık temiz ve düzenli olmalıdır.

Hastalıklı petekler açıkta bırakılmamalıdır.

Kullanılmış malzeme satın almamalıdır.

Hastalıklı koloni satın alınmamalıdır.

Şeker  şurubu ile besleme yapılmamalıdır.

Arılıkta yağmacılığa izin verilmemelidir.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



Hastalıklı koloniler diğer koloniler ile 

birleştirilmemelidir.

Arıların kovanları şaşırmasını önleyici önlemler  

alınmalıdır.

Koloniler hastalıksız bölgeye götürülmelidir.

Hastalık görüldüğü anda tüm kolonilerde  

koruyucu kültürel önlemler alınmalıdır.

Amerikan Yavru Çürüklüğü



ÇÜRÜMÜŞ LARVA  

TUTKAL GİBİ UZUYOR VE

TUTKAL GİBİ KOKUYORSA

Amerikan Yavru Çürüklüğü



BAL ARISI KOLONİLERİNDE

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yavrulu alan muntazam değildir

Açık ve kapalı gözler birbirine karışmıştır.



BAL ARISI KOLONİLERİNDE

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kapalı gözler üzerinde delik ve çukurluklar vardır.

Kapalı gözlerin rengi matlaşmıştır.



BAL ARISI KOLONİLERİNDE

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalıklı yavru pupa döneminde ölmüş ise dil

sertleşerek petek gözü ikiye ayıracak şekilde yukarı

doğru uzanır.



BAL ARISI KOLONİLERİNDE

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Üzerleri delinmiş ve içeri çökmüş petek gözler bir 

çöple karıştırıldığında ölü larva lastik gibi uzar.



Kovandan ekşi tutkal kokusu gelir.

Ölü larvalar kuruyarak petek gözlerin tabanına yapışırlar.

Hastalıklı koloniler zayıflar gelişemez ve aktiviteleri azalır.

BAL ARISI KOLONİLERİNDE

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI BELİRTİLERİ



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞININ BULAŞMA YOLLARI

Hastalıklı koloni satın alınması

Kullanılmış arı malzemelerinin satın alınması

Hastalıklı kolonilerin sağlıklı kolonilerle birleştirilmesi,

hastalıklı kolonilerden sağlıklı kolonilere petek verilmesi

Arıların kovanlarını şaşırması

Arılık içi veya arılıklar arası yağmacılık

Kontrolsuz yapılan gezginci arıcılık

Arıların balla beslenmesi





AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1. Hastalıklı kolonilerin yok edilmesi
 Ergin arılar ve bulaşık ballı ve yavrulu peteklerin 

yakılması

 Kovan gövdesinin alev ile dezenfekte edilmesi

2. Genetik mücadele yöntemleri
 Hastalığa dayanıklı arı hatlarının geliştirilmesi

3. Arıcılık alet ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

1. Hastalıklı kolonilerin yakılarak yok edilmesi

Ergin arılar ile hastalık la bulaşık ballı ve yavrulu

peteklerin yakılması

Tüm arıların kovanda olduğu akşam saatlerinde kovan

giriş delikleri kapatılarak kovan içerisine bir miktar benzin

dökülür ve kovandaki tüm arı ve yavruların ölmesi sağlanır.

Ölü arılar, yavrulu ve ballı petekler ile diğer atıklar açılan

bir çukura konularak yakılır.



AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

2. Genetik mücadele yöntemleri
Hastalığa dayanıklı arı hatlarının geliştirilmesi

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı

dayanıklılık bakımından bal arısı kolonileri arasında

farklılıklar bulunmaktadır.

Hastalığa dayanıklı kolonilerden seleksiyonla

yetiştirilen ana arıların yine aynı şekilde elde edilen erkek

arılarla suni tohumlama yöntemi ile döllenmeleri sonucu

amerikan yavru çürüklüğü hastalığına dayanıklı hatlar elde

edilmiştir.

Hastalığa dayanıklı hatlardan üretilen ana arıların

arılık içerisinde gerek arıların bölünme yöntemi ile

çoğaltılmasında gerekse ana arıların değişiminde

kullanılması sonucu arılıkdaki koloniler amerikan yavru

cürüklüğü hastalığına karşı dayanıklı hatlardan oluşurlar



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Etmeni Melissococcus pluton isimli bir bakteri olup

Acromobacter eurydice, Bacillus alvei, Bacillus laterasporus

ve Enterococcus faecalis ile birlikte etki ederler.



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Avrupa yavru çürüklüğü hastalığında

Melissococcus pluton, Acromobacter

eurydice, Bacillus alvei, Bacillus

laterasporus ve Enterococcus

faecalis gibi bakterilere rastlanır.

Melissococcus pluton ile birlikte

bulunan bakterinin türüne göre

hastalıklı larvanın görünüşü de

farklılık gösterir.

Acromobacter eurydice sadece

Melissococcus pluton ile birlikte

patojen etki gösterir.



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Bacillus alvei ve Bacillus laterasporus saprotif(çürükcül) 

bakteriler olup hastalığın bulaşmasında rol oynamazlar



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

Avrupa yavru çürüklüğü mevsimsel bir bakteriyel

hastalıktır. Genellikle kuzey yarım kürede geç ilkbaharda

(mayıs- haziran aylarında) görülür.

İlk nektar akımında, koloninin hızlı gelişme gösterdiği 

dönemde ortaya çıkar ve sadece genç (2 günlük) 

yaştaki larvaları etkiler



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BELİRTİLERİ

Ölü larvalar sulu ve yumuşaktır

Ölü larvalar gözlerin tabanına yapışmazlar

Kovandan kokuşmuş et kokusu gelir 



Yavrulu alan muntazam değildir

Açık ve kapalı gözler birbirine karışmıştır

Ölümler açık gözlerdeki larvalarda görülür

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BELİRTİLERİ



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BELİRTİLERİ

Larvanın rengi önce sarı,

sonra kahverengi ve

siyaha dönüşür.

Larvanın solunum borucukları açıkça belirgin hale gelir



Hastalık sonrası petek gözlerde kalan larvalar 

kuruyarak hücre içerisinde pulcuklar halinde kalırlar

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BELİRTİLERİ



Ölü larvalar amerika yavru çürüklüğünde olduğu gibi

gözlerin tabanına yapışmazlar, kolay bir şekilde petek

gözden çıkartılabilirler

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BELİRTİLERİ



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BULAŞMA YOLLARI

Melissococcus pluton ile bulaşık yavru gıdasının

larvalar tarafından tüketilmesi ile yavrulara bulaşır.

Bulaşmadan sonra Melissococcus pluton orta

midede çoğalarak peritrophic zarı parçalayarrak

Epitelyumu doldurur



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

BULAŞMA YOLLARI

Besleyici arılar sayesinde koloni içerisinde hastalık

yayılır.

Hastalık etmeni bakteriler hücre duvarlarında, kavan

dibindeki mum kalıntılarında ve arı pisliklerinde kışı canlı

olarak geçirebilirler.



AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
KORUNMA VE KONTROL

Hastalıklı koloniler başka yere taşınmamalıdır

Hastalıklı koloniler diğerleri ile birleştirilmemeli

Koloniler şurup ve keklerle güçlendirilmelidir

Kullanılan alet ve ekipmanlar temiz olmalıdır

Kullanılan temel petek, polen vb. temiz olmalıdır

Varroa mücadelesi zamanında yapılmalıdır.



YAVRU HASTALIKLARI
1.2. FUNGAL(MANTARİ) HASTALIKLAR

KİREÇ HASTALIĞI

TAŞ HASTALIĞI



Kireç Hastalığı



Kireç hastalığının etmeni fırsatçı 

bir  fungus olan 

Ascosphaera apis 'tir.

Etken gıdalarla alınmaktadır.

Hastalığa yakalanan

larvalar kireç  beyazı 

bir renkte petek gözler  içerisinde 

kuruyarak mumyalaşır.

Kireç Hastalığı



Çevre kirliliği

Yoğun antibiyotik kullanımı

Arıların suni besinlerle beslenmeleri

Katkılı balmumu kullanımı

Aşır ı nem

Aşır ı  şurup kullanımı

Uygun olmayan koloni kontrolleri

Oğul verme

Kireç Hastalığı



Ülkemizde ana arı üretimi yapanların kireç  

hastalığına dayanıklı hat kullanmaları.

Türkiye'de temel petek imal eden  

işletmelerin üretim aşamasında  

balmumunu sterilize ederek üretim  

yapmalıdırlar.

Arıcılık alet ve ekipmanları uygun  

dezenfektanlarla sterilize edilmelidir.

Kireç Hastalığı



• Kolonilerde çok yıllık petek  kullanmamaya 
özen gösterilmelidir.

• Arıcılar ilkbaharda oğul önleme  çalışmaları 
yapmalı ve arılarını bölme  yapmak sureti
çoğaltmalıdırlar.

• Kolonilere gerekmedikçe antibiyotik  
uygulaması yapılmamalıdır.

Kireç Hastalığı



İlkbaharda havaların serin olduğu günlerde

koloni kontrolleri yapılmamalı, zorunluluk

var ise kovan fazla açık tutulmamalıdır.

Kovanların havalandırmasına dikkat  

edilmeli, kovan içerisinde nem  

birikmesine olanak verilmemelidir.

Hastalıklı koloniden arılı, yavrulu ve ballı  

petekler sağlıklı kolonilere verilmemelidir.

Kireç Hastalığı



Kireç Hastalığına Yakalanmış Larva



Kireç Hastalığına Yakalanmış Larvalar



Kovan Önünde Larva Ölüleri



Kireç Hastalığında Peteğin Durumu



KİREÇ HASTALIĞI
Etmeni: Ascosphaera apis adında bir mantardır



KİREÇ HASTALIĞI
hastalık nedenleri

Genetik yapı ve Yetersiz beslenme



KİREÇ HASTALIĞI

hastalık nedenleri

Aşırı rutubet ve Aşırı şurup kullanımı



KİREÇ HASTALIĞI
hastalık nedenleri

Katkılı balmumu kullanımı ve Yoğun antibiyotik kullanımı



KİREÇ HASTALIĞININ
ÖNLEMLERi

Ana arı değiştirilmeli, hastalığa karşı dayanıklı 
hatlar geliştirilmelidir

Kovanların havalandırılması sağlanmalı

Koloni kontrollerinde yavru üşütülmemeli

Erken ilkbaharda bölme alınmamalı

Balmumu sterilize edilmeli

Çok yıllık petek kullanılmamalı

Gerekmedikçe antibiyotik kullanılmamalı



TAŞ HASTALIĞI
Etmeni: Aspergillus flavus dur



TAŞ HASTALIĞI
Aspergillus flavus

Kovanların havalandırılmasına dikkat edilmelidir

Arılık yerinin seçimine dikkat edilmelidir

Sonbaharda kovandan alınan fazla petekler iyi
muhafaza edilmelidir

Fazla petekler formalin veya etilen oksitle
dezenfekte edilmelidir

Hastalıklı kolonilerden elde edilen bal insan ve arı
beslenmesinde kullanılmamalıdır

KORUNMA YÖNTEMLERİ



Virüsler



•Son yıllarda dünya genelinde arı  

ölümlerinin hızla yaygınlaşması  

nedeniyle virüsler tekrar arıcılığın  

gündemine gelmiştir.

•Arılarda hastalık yapan pek çok virüs  

olmakla birlikte ülkemizde  

yayılmakta olan 7 farklı tür vardır.

Virüsler



•Pek çok ülkede yaygın olmakla birlikte  

ülkemizde ilk defa 2010 yılında  

saptandı.

•Virüsün etkisi ile bal arılarının tüm  

biyolojik dönemlerinde 3-5 gün  

içinde ölüm görülmektedir.

Akut Arı Paraliz Virüsü (ABPV)



• Amerika, Fransa, İskandinav ülkeleri ve  

Polonya'da yaygındır.

• Hastalıklı analarda prepupa ve pupa döneminde  

virüs aktif olur ve pupa göz içinde ölür.

• Virüsün ilk belirtisi gözlerin soluk kahverengine  

dönüşmesidir. Birkaç gün sonra siyaha dönüşür.

•Nosema apis bu hastalığın yayılmasında ekilidir.

Siyah Ana Arı Gözü Virüsü(BQCV)



Koloni Çökme Bozukluğu ile ilişkili olan  

virüs olduğu düşünülmektedir.

Henüz ülkemizde bulunmamaktadır.

İsrail Akut Paraliz Virüsü (IAPV)



• İşçi ve erkek arı larvalarında hastalık  

yapmaktadır. Pupa döneminde nadiren  

ölüm olur.

• Virüs bulaşıklığı olan ana arılarda  

yumurtlama azalır, genç larvalarda  

gelişme yetersizliği görülür.

• Çok yaygın bir hastalık olup ülkemizde de  

yayılma eğilimindedir.

Tulumsu Yavru Çürüklüğü Virüsü (SBV)



• Petek gözünde hasta larva öldüğü zaman

larva gömleği ile vücut arasında berrak

yeşilimsi bir sıvı oluşur.

• Temizlikçi arılar bu sıvıyı vücutlarına  

alarak yavru gıda bezlerine bulaştırır.  

Larvalar da bu bezlerden aldıkları gıdalar  

ile virüsü alırlar.

•Hastalığın kuluçka dönemi 6-7 gündür.

Tulumsu Yavru Çürüklüğü Virüsü (SBV)



Virüsler
Tulumsu Yavru Çürüklüğü Virüsü (SBV)



• Dünyadaki bütün ergin bal arılarında salgın  
yapabilmektedir. Bal arılarından başka  konakçısı 
olmayıp “Arı Felci” olarak  bilinmektedir.

• Hastalığın belirtisi ergin arılarda vücut  kıllarının 
dökülmesidir. Hasta arılar bitkin  haldedir. Tüyleri 
döküldüğü için parlak, siyah  renkte ve yağlı
görünümündedir.

Kronik Arı Felci Virüsü (CBPV)



Kronik Arı Felci Virüsü (CBPV)



• Avrupa’daki arı kayıplarında saptanan  

virüstür. Pupadan ergin döneme geçen bazı  

arılarda belirgin kanat bozukluğu  

görülmektedir.

• Varroa emgisi sonucu oluşan kanat  

bozukluğu ile karıştırılmaktadır.

• Ülkemizde son yıllardaki ölümler olan  

kolonilerde bu virüsün varlığı  

saptanmıştır.

Kanat Deformasyon Virüsü (DWV)



Kanat Deformasyon Virüsü (DWV)



• Hindistan'da ilk defa görülmüş, daha sonra  

dünyaya yayılmıştır.

• 2010 yılında ülkemizde ilk defa  

saptanmıştır.

• Virüs bulaşıklığı olan arılarda önce titreme  

ve koordinasyon bozukluğu sonra da ölüm  

gözlemlenmektedir.

Kaşmir Arı Virüsü (KBV)



Koloni Çökme Bozukluğu (CCD)



• Bal arılarında Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve  

Çin’de 2003–2011 yılları arasında, bu güne  

kadar görülmeyen ölçüde toplu halde koloni  

terkleri yaşanmıştır.

• Ülkemizde 2006–2009 yılları arasında, ABD  

ve Avrupa’daki kadar olmasa da bazı  

bölgelerde kış kayıpları ile birlikte %40’ların  

üzerinde arı ölümlerine rastlanmıştır.

Koloni Çökme Bozukluğu (CCD)



Cansız Etmenler

Küresel ısınmaya bağlı iklim  

değişikliği, çevre kirliliği, elektromanyetik  

radyasyon, baz istasyonları, yüksek gerilim  

hatları, geniş spektrumlu ve sistemik etkili  

tarım ilaçları, aşırı stres ve bazı GDO’lu  

ürünlerdir.

Koloni Çökme Bozukluğu (CCD)



Canlı Etmenler

Yeni bulaşan arı virüsleri, yeni öldürme gücü  

kazanan Nosema ceranae, bazı iç ve dış parazit  

akarlar ve yanlış koloni yönetimidir.

Ülkemizde yayılmakta olan N. ceranae da en

etkili faktörlerdendir. Arılıkta hastalık  

belirtilerini önceden fark etmek pek mümkün  

değildir. Ancak kış sonunda kovan açıldığında  

toplu ölümler ile karşılaşılabilir.

Koloni Çökme Bozukluğu (CCD)





2.ERGİN ARI HASTALIKLARI
2.1. NOSEMA HASTALIĞI

2.2. AKUT ARI FELCİ HASTALIĞI

2.3. KRONİK ARI FELCİ HASTALIĞI

2.4. SEPTİSEMİ



Nosema protozoan bir hastalıktır.

ETMENİ: Nosema apis adı verilen tek hücreli bir mikro 

organizmadır

NOSEMA HASTALIĞI



NOSEMA HASTALIĞI

En çok ilkbaharda görülür

Sporlar gıda veya su ile ağızdan alınırlar

Hasta arılarda 20-30 milyon N. apis sporu oluşur

Hasta arıların su kaynaklarını ziyareti ile diğer arılara 
ve kolonilere de bulaşır 



Midede gelişen sporlar epitel hücrelerinde çoğalırlar



NOSEMA HASTALIĞI

Ergin arılarda görülür.

Arılar kanatlarını çırparlar
fakat uçamazlar.

Kovan önündeki otlara
çöplere tutunurlar.

Koloni zayıflar ve söner.

Hastalığın belirtileri



Hasta arıların mideleri Sütbeyazı rengindedir Mide

şişer ve kıvrımları azalır

NOSEMA HASTALIĞI 
Hastalığın belirtileri



Hasta arıların abdomenleri şişer ve uzar

NOSEMA HASTALIĞI 
Hastalığın belirtileri



Hasta arılar dışkılarını kovana bırakırlar ve N. apis

sporlar dışkı ile diğer arılara bulaşır

NOSEMA HASTALIĞI



NOSEMA HASTALIĞININ
KOLONİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sonbaharda arı populasyonda büyük azalma olur

Arıların ömrü kısalır

İşçi arıların arı sütü üretimi azalır

Kış kayıpları artar

Ana arı kayıpları artar

Ana arıların yumurtlama hızı azalır

Koloni gelişme hızı düşer

Bal verimi azalır



NOSEMA HASTALIĞININ YAYILMASINI 
HIZLANDIRAN ETMENLER

Hastalıklı kolonilerden sağlıklı kolonilere arılı, 
yavrulu, ballı veya polenli petek verilmesi

Koloni kontrollerinde arıların ezilmesi

Kovanların uzun süre kapalı kalması

Uzun süren arı taşımacılığı

Arıların kışın rahatsız edilmesi

İlkbaharda kovanların sık sık açılması

Ana arı veya paket arısı yetiştiriciliği

Yetersiz besleme, kolonilerde stresin oluşması



NOSEMA HASTALIĞI
KORUNMA VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Koloniler kış aylarında rahatsız edilmemelidir 

Koloniler aç bırakılmamalı, şurupla beslenmelidir

Arılık yerinin seçiminde dikkatli olunmalıdır

Sonbahar bakımına özen gösterilmeli

Her kolonide genç ve kaliteli bir ana arı olmalıdır

Koloni populasyonu yeterli olmalıdır

Yeterince bal ve polen bulunmalıdır

Hastalık ve parazitlerle mücadele edilmelidir

Kovanların havalandırması yeterli olmalıdır



NOSEMA HASTALIĞI
İLAÇLA TEDAVİ,  KORUNMA VE KONTROL YÖNTEMLERİ

En etkili ilaç FUMİDİL-B (Fumagillin) dir.

Sonbaharda 2/1 oranında 

İlkbaharda (1/1 lik) şurup hazırlanır

4 litre şuruba 1 çay kaşığı (4-5gr) Fumidil-B katılır

Her koloniye 4 litre ilaçlı şurup verilir

Her 4 litre şurupta 75-100 mg fumagillin olmalıdır

20-25 litre şuruba 25 gr (1 şişe) Fumidil-B katılır

Güçlü kolonilere daha fazla ilaçlı şurup verilebilir

Acil durumlarda ilaçlı şurup peteklere püskürtülebilir



FUMİDİL -B   HAZIRLANIŞI

Şeker şurubu hazırlanır

Fumidil-B bir miktar (1 litre)  su veya soğuk şurup ile 
karıştırılır

Karışım şuruba katılarak tekrar karıştırılır

İlaç sıcak suyla veya sıcak şurupla karıştırılmamalıdır

Her koloniye 4 litre ilaçlı şurup verilmelidir.



Varroa destructor





Ergin arılar ile larva ve pupaların kanını

emerek beslenen tehlikeli dış parazittir.

Ergin dişi Varroalar 1.1-1.2 mm uzunluğunda,  

1.5-1.6 mm genişliğinde koyu kızıl  

kahverengi renktedir.

Erkek Varroalar ise 0.8-1 mm genişliğindegri-

beyaz sarımtırak renktedir.

Varroanın Biyolojisi



Di ş i  varroaların ağzı delici-emici  

yapıdadır. Yaşam uzunluğu yazın 2-3 ay,  

kışın 5-8 aydır.

Di ş i  varroanın üremesi ilkbaharda arı 

kolonisinde kuluçka faaliyetleri ile  

başlamakta, sonbahara kadar  

sürmektedir.

Varroanın Biyolojisi



K ı ş  aylarında yumurta bırakmadanişçi

arılar üzerinde yaşamını sürdürmektedir.

Varroa ile bulaşık kolonilerde kuluçka  

gelişim hızı azalmakta, arılar üzerinde  

açtığı yaralar enfeksiyon oluşturmaktadır.

İ ler i  dönemlerinde yavru gözlerinden  

kanatsız ve bacaksız arılar çıkmaktadır.

Varroanın Biyolojisi



Üreme petek gözleri içinde olmaktadır.

Parazit, petek gözlerinin kapatılmasından  

önce girer ve larvanın kanını emerek yaşar.

Petek gözleri kapatıldıktan 2-3 gün sonra ilk 

yumurtasını bırakır.

Yumurtadan çıkan larvalar protonimf,  

dötonimf safhalarını geçirerek ergin olur.

Varroanın Biyolojisi



İ l k  yumurtadan döllenmiş dişi, ikinci  
yumurtadan döllenmemiş erkek oluşur.

Her  30 saatte biryumurtlarlar.

Erkek arı gözlerinde 5, işçi arı gözlerinde  
ise 3 dişi varroa gelişir.

Varroalar kapalı gözden çıkarak bir ergin  
arıya tutunur. 13-14 gün sonra yeniden  
kapalı gözlere yumurtlamak için girerler.

Varroanın Biyolojisi



Petek gözünde, yaşlı dişi ve yeni çiftleşmiş  genç dişi 

akarlar, genç ergin arının gözden  çıkışına kadar petek 

gözde kalırlar ve arı ile  birlikte gözü terk ederler.

Erkekler çiftleştikten sonra kapalı gözler  içerisinde 

beslenemeyerek öldüğü için arı  üzerinde bunlara

rastlanmaz.

Varroanın Biyolojisi



Di ş i  8-10, erkek 6-7 gündegelişimini

tamamlanır. Daha sonra çiftleşirler.

Parazitler, olgun hale gelen arı ile birlikte  

hücreyi terk ederler.

Kı ş ı  dişi arılar üzerindegeçirirler.

Üzerinde bulundukları arı ölünce yeni  

bir konakçı aramaya başlarlar.

Varroanın Biyolojisi



tınAsıl metin biçemleri için tıkla

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Varroa destructor





Varroa destructor



Varroa destructor



Asıl metin biçemleri için tıklatın  

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Varroa destructor



Varroa destructor



Larva Üzerinde Varroalar



n tıklatınAsıl metin biçemleri içi

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Varroa destructor



tınAsıl metin biçemleri için tıkla

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Varroa destructor



Varroa jacobsoni (a,b)  

Varroa destructor (c,d)



Varroa’nın Çeşitli Evreleri



Pupa ve Larva Üzerinde Varroalar



İşi Arı Üzerinde Varroa



İşi Arı Üzerinde Varroa



Varroa, Erkek Arı  

Gözlerini Niçin  

Tercih Eder



Varroa, arıların hemolenfleri ile  

beslendiğinden, yavru arılar iyi  

gelişemez, erginler ise güçsüzdür ve  

uçamazlar.

Parazitten kurtulmak için çırpınır ve 

huzursuz olurlar.

Kolonideki erkek arı sayısı düşer. Erkek  

arıların çiftleşme yeteneği azalır.

Varroanın Koloniye Etkisi



3 dişi varroanın  

ağırlığı, 80 kg  

ağırlığındaki insan vücudundaki 1  

kg varroanın ağırlığına eşittir.

Varroa, heriki saatte arı vücut

ağırlığının yaklaşık %0.1-0.2’sini  

yok eder.

Varroanın Koloniye Etkisi



A n a  ve işçi arıların ömürleri kısalır.İşçi  

arılar normalden küçük olur. Özellikle  

pupa döneminde önemli ölçüde canlı  

ağırlık kaybı olur.

Gözden çıkan genç arılarda kanatsızlık,

tek veya kısa kanatlılık, eksik bacak,

kısa karın gibi anomaliler görülür.

Varroanın Koloniye Etkisi



İ ş ç i  arıların yavru bakımı zayıflar ve  

buna bağlı olarak ananın yumurtlama  

kapasitesi azalır

Petek gözlerinde ölü larva sayısı fazla  

ise, arılar bunları dışarı atamazlar. Bu  

nedenle gözlerde kuruyan larvalar  

Avrupa YÇ benzeri belirtiler oluşturur.

Varroanın Koloniye Etkisi



Varroaların açtığı yaralar, çeşitli hastalık  etkenlerine 

elverişli ortam oluşturur.

Varroa’dan dolayı zayıf düşen koloniler  yağmalanırlar.

Arılar huzursuz oldukları için bazen kış salkımı

yapamazlar.

Varroanın Koloniye Etkisi



Arı Üzerinde Varroalar



Yeni Çıkan Arı Üzerinde Varroa



Varroanın Deforme Ettiği Arı



Varroanın Deforme Ettiği Arı



Pupa Üzerinde Varroanın Açtığı Yaralar



Varroa İnsan Üzerinde Olsaydı



Varroa İnsan Üzerinde Olsaydı



Varroa KöpekÜzerinde Olsaydı



Varroa Koyun Üzerinde Olsaydı



Varroa destructor



Varroa destructor



Bulaşık kolonilerden sağlıklı kolonilere  

yavru ve genç işçi arı verilmesi,

Kolonilerin kontrolsüz birleştirilmeleri  

veya yeni oğul kovanların  

oluşturulması,

Bulaşık arıların kovanlarını şaşırarak diğer  

kovanlara girmeleri, özellikle erkek  

arıların kovanlarını şaşırmaları,

Varroanın Koloniye Bulaşması



O ğ u l  kontrolü için gerekli önlemlerin  

yeterince alınmaması ve başıboş çıkan  

oğulların kaçması,

Ar ı l ık  içerisinde ve arılıklar arasındazayıf  

koloniler nedeniyle sık sık yağmacılık  

yapılması,

Gezginci arıcılığın denetimsiz yapılması,

Varroanın Koloniye Bulaşması



Etki l i  olmayan yöntemlerle zararlıya karşı  

mücadele yapılması,

Zararlının bulaşık olduğu yerlerden  

kontrolsüz ana arı satın alınması,

Bulaşık arılıklarda ve bölgelerdesağlık  

kurallarına uyulmaması,

Arıcıların yeterli bilgiye sahip olmaması.

Varroanın Koloniye Bulaşması



Varroa kontrolünde; kimyasal, bitkisel,  

biyolojik, fiziksel, genetik ve hormonal  

mücadele yöntemleri kullanılmaktadır.

B u parazite karşı çeşitli ilaçlar denenmiştir.

Ancak kolonilerde yanlış ve yoğun ilaç  

uygulanması; varroaların kimyasal  

maddelere karşı direnç kazanmasına neden

olmaktadır.

Varroanın Koloniye Bulaşması



Arıcılıkta varroa ile savaşımda en yaygın  

kullanılan yöntem kimyasal mücadeledir.

Malathion, Fluvalinate, Amitraz ve Formik  

Asit, vs etken maddeli ilaçlar  

kullanılmaktadır.

Ayrıca  arıcılarımız bilinçsiz bir şekilde,  bal

arılarına tescilli olmayan ilaçları da  

kullanmaktadır.

Varroa ile Mücadele



Varroa mücadelesindeki ilaçlar;

Körük içerisindeyakılarak,

Suyla  karıştırılıp dökülerek/püskürtülerek,

Kovan içerisindeyakılarak,

Çerçeveler arasına asılarak,

Pudra  şekeri ile karıştırılıp püskürtülerek

● kullanılırlar...

Varroa ile Mücadele



Varroa ile Kimyasal Mücadele



Amitraz etken maddeli ilaçla mücadele;

H e r  fumigant şerit 265 mg amitraz içerir.

B i r  fumigant şerit ile 10 kovan ilaçlanır.

Şerit ,  körük içinde yakılır ve her bir kovanın  

uçma deliğinden 7 duman verilir. Uçuş deliği  

kapatılmaz.

3 gün ara ile 4 defa ilaçlama yapılır.

Varroa ile Mücadele



Coumaphos etken maddeli ilaçla mücadele;

1 şişe 20 cc ilaç içerir.

1 cc ilaç 50 cc su ile karıştırılır.

6 çerçeveden daha az olan kolonilere 25 cc,

fazla olanlara 50 cc ilaç çerçeveler arasına

dökülür.

1 hafta ara ile 2 ilaçlama yapılır.

Varroa ile Mücadele





Formik Asit Kullanımı

1 5 x 25 cm’lik kalın bir bez üzerine 20-30 ml Formik asit 

emdirilir.

Formik asit çerçeveler üzerinde %60 ’lık, tabanda

%85’lik kullanılır.

H a v a  sıcaklığına göre buharlaşma 6-10 saatte  

tamamlanır ve asitli bez alınır.

Süre  hava sıcaklığına göre ayarlanmalı, temastanve 

solumadan kaçınılmalı.

İlkbahar ve sonbaharda haftada 2 kez uygulama yeterli  

olmaktadır.



Sonbaharda kuluçkasız dönemde uygulanır.

1  litre su içerisinde 30 g kuru Oksalik asit veya 1  

litre 1:1 şerbetinde 35 g kuru Oksalik asit eritilir.

Arıl ı  çerçeve aralığına 5 ml damlatılır veya herarılı  

çerçeve yüzeyine 3-4 ml püskürtülür.

Yakıcı olduğundan dikkatle kullanılmalıdır.

Şerbet içerisinde bekletilen asit şekerin HMF  

içeriğini yükselttiğinden karışım uzun süre  

bekletilmemelidir. Rengi koyulaşır ve arılara  

toksik etki yapar.

Oksalik Asit Kullanımı





Oksalik AsitAparatı



Oksalik Asit Uygulama



Varroa ile Mekanik Mücadele



Ana Arı Izgaralı Kafes Sistemi



Varroa destructor



Thymol Uygulaması



• Kafes içerisine mümkünse erkek arı gözlü, değilse boş  
ve temiz herhangi bir petek konulur.

• Kafes, diğer çerçeveler arasına yerleştirilir.

• Kafes içerisine işçi arılar rahatlıkla giriş çıkış  
yapabilirler, ancak ana arı kafesten dışarı çıkamaz.

• Konulan peteğe ana arı yumurtlar ve bu  
yumurtaların larval döneme geçişiyle, kovandaki  
varroalar yumurtlamak üzere kafesdeki petek  
gözlerine girerler.

• Kovandaki diğer peteklerde yavru olmadığı için ergin  
varroaların %80-90’lara varan bir kısmı kafes  
içerisindeki petek gözlerine girer.

Ana Arı Izgaralı Kafes Sistemi



• Petekteki yavruların pupa dönemine  
girmesiyle bu petekler koloniden alınarak  
yerlerine tekrar boş ve temiz petek  
konulur.

• İkinci olarak aynı işlem tekrarlanır.

• Geriye kalan varroalar için arı ve insan  
sağlığına olumsuz etkisi ve kalıntı  
problemi olmayan okzalik asit  
uygulaması yapılarak varroa ekonomik  
zarar eşiği altına düşürülür.

Ana Arı Izgaralı Kafes Sistemi



Bu yöntemin en önemli avantajı; tüm  

sezonlarda uygulanabileceği gibi özellikle  

hasat öncesi ana nektar akım dönemi  

başlayınca yapılırsa bu dönemde fazla  

yavru beslemek zorunda kalmayacağından  

arılar mesailerinin tamamına yakınını bal  

toplamaya ayıracak ve bal veriminde  

önemli bir artış meydana gelecektir.

Ana Arı Izgaralı Kafes Sistemi



Varroa ile Tropilaelaps clarae



Trake Akarı



Acarapis woodi, arıların trakesinde yaşar.

Trake duvarını ağızları ile delerek arının  

hemolenfi ile beslenirler.

Çiftleşmemiş dişi, arının tüylerine tutunarak  

arılar arasında geçiş yapar.

Trakede 4 gün kalır ve 7-8 yumurta bırakır.

Yumurtalar 14 günde gelişirler.

Trake Akarının Biyolojisi





Trake Akarı



Trake Akarı



Arı Biti



Arıların göğüs bölgesinde

bulunan tüylere  

tutunarak yaşar.

Arının ağzının kenarından  

bal ve polen  

çalarlar. Arıya zarar vermezler.
E n çok arı sütü yemeyi severler.

A n a  arının besinine ortak olduklarıiçin  

Arı Bitinin Biyolojisi



Yumurtalarını sırlanmış bal üzerine  

bırakırlar. Larvalar balda tünel açarak  

ilerler ve peteklerin değerini düşürürler.

Yumurtadan 5 günde larvalar çıkar.

46-50 gün sonra pupa, 12 gün sonra da 

ergin olurlar. 12-15 günde cinsi  

olgunluğa erişir.

Arı Bitinin Biyolojisi



Arı Biti

Varroa

Arı Biti



Arı Biti



Arı Biti





Küçük Kovan Böceği



Küçük Kovan Böceği



tınAsıl metin biçemleri için tıkla

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Küçük Kovan Böceği



Doğal  yaşam alanıAfrika’dır

Meyve ithalatı ile ABD’yebulaşmıştır.

Ciddi  ekonomik kayıplar yapmaktadır.

Afrika bal arıları zararlıyla mücadele  

edebilmektedir.

Meyvelerle özellikle de kavunla beslenir.

Ergini 5-7 mm x 3-4.5 mm boyutundadır.

Ergin böcek yumurtlamak için kovana girer.

Küçük Kovan Böceğinin Biyolojisi



Polen ve yavrulu peteklere yumurtlarlar.

Yumurtası 1.5x0.25 mm boyutundadır.

B i r dişi günde 200 tüm yaşamı boyunca  

2000’den fazla yumurta bırakır.

Yumurtadan 2-6 gün sonra larva çıkar.

Larvalar arı yumurtası ve yavrusu yanında bal 

ve polen yemeyi tercih eder.

Larvanın baş kısmında 3 çift bacak bulunur.

Küçük Kovan Böceğinin Biyolojisi



10-14 gün sonra büyüme tamamlanır.

B i r  petekte 6000 larvabulunabilir.

Olgunlaşan larvalar gelişimini tamamlamak için  

kovan dışına çıkar.

Toprağı kazarak içerisine girer ve pupa dönemi  

başlar.

Kumlu ve %5-25 nemli toprakları sever.

Pupa  dönemi böcekle mücadeledönemidir.

Küçük Kovan Böceğinin Biyolojisi



Pu p a  döneminden 3-4 hafta sonra çıkışolur.

Çıkıştan 1 hafta sonra KKB yumurtlamak  

için kovana girer.

4 - 6  ay yaşarlar ve 5 generasyonverirler.

Ergin böcek ve larvalar petek üzerine dışkıladığı  

için arılar tarafından terk edilir.

Kovan içinde ilaçla mücadelesi yoktur.

Arılıkta toprağa pestisit uygulaması yapılır.

Küçük Kovan Böceğinin Biyolojisi



İ thal  meyvelerde KKB kontrolü yapılmalıdır.

Sağlıklı kovan satın alınmalıdır.

KKB’nin biyolojisi iyi bilinmelidir.

Zararlı görüldüğünde yetkililere haber  

verilmelidir.

Kovanlar güçlü tutulmalıdır.

K K B  hakkında arıcılareğitilmelidir.

Arılıklar killi toprakta kurulmalıdır.

Küçük Kovan Böceğinden Korunma



KKB Larvası



KKB Ergini



Kovanda KKB



Petek Üzerinde KKB Larvaları



Kovanda KKB



Kovanda KKB



Büyük Mum Güvesi



Yumurtalarını bal arılarının ulaşamayacağı  

yarık ve deliklere yumurtlarlar.

Yumurtalar pembemsi krem veya  

beyazımtrak renkte olup boyu eninden  

biraz uzun ve yaklaşık 0.5 mm'den biraz  

küçüktür.

Normal koşullarda (24-260C) bu  

yumurtalardan 5-8 günde larvalar çıkar.

Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi



Yeni çıkan larva ipeksi yapılı bir tünelde

peteğin tabanına doğru ilerlemeye başlar.

Sıcaklık ve besine bağlı olarak 1-5 ay beslenir

ve büyür. Bu dönem sonunda larva boyu 1

mm’den 22 mm’ye kadar büyür.

Larvalar polen yanında arı larvası gömleği ve  

dışkı ile beslenir. Sadece balmumu ile  

beslenen larva gelişmesini tamamlayamaz.

Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi



K o y u  ve eski petekler pek çok arı larva  

kalıntısı içerdiğinden dolayı büyük mum  

güvesi zararı açısından oldukça risklidirler.

4-50C arasında beslenme ve gelişme olmaz,  

larva uyuşuk uyku halinde kalır.

Larval evre sonunda pupaya, daha sonra da

ergin güveye doğru değişim başlar. Bu

değişim süreci 1-9 haftada sona erer.

Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi



M u m  güvesi genellikle geceleri uçar,gündüz  

saatlerinde karanlık yerlerde dinlenirler.

D iş i  güveler gömlekten çıkıştan 4-10gün 

içerisinde yumurtlamaya başlarlar.

Dişiler akşam karanlığında yumurtlamak  

amacıyla arı kovanlarına girmeye çalışırlar.  

Koloni kuvvetli ise bal arıları tarafından  

uzaklaştırılırlar.

Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi



Mücadelede pek çok kimyasal, 

biyolojik ve fiziksel yöntem

kullanılmaktadır.

Kullanılan kimyasallar bal ve

balmumunda kalıntı bırakmaktadır. 

Büyük Mum Güvesi ile Mücadele



Büyük Mum Güvesi ile Mücadele

Petek güvesiyle mücadele etmenin en etkin yöntemi kovanları sürekli güçlü tutmaktır.

Koloniden alınıp depo edilen peteklerde veya diğer amaçlarla kullanılacak bal mumlarının 
korunmasında ise; 
1-Dondurucu soğuklar güvenin bütün dönemleri için öldürücü olduğundan, kullanılmayan 
petekler soğuk ortamda saklanmalıdır
2-Formik asit ve asetik asit ile mum güvesi mücadelesi; 
Yaz aylarında iki haftada bir uygulama yapılması gerekmektedir. Bal ve bal mumunda insan 
sağlığına zararlı olacak bir kalıntı problemi yoktur. Ancak Uygulama sırasında asitler solunmamalı 
ve çıplak deri teması sağlanmamalıdır. Uygulama yaz aylarında yapılıyorsa iki haftada bir 
uygulama yapılması önerilmektedir



Büyük Mum Güvesi ile Mücadele

3-Bacillus thuringiensis bakterisinin kullanımı ile biyolojik mücade
yapılabilir.
İnsanlara ve bal arılarına olumsuz bir etkisi bulunmayan bakteri (Bacillus
thuringiensis) sporları Genç mum güvesi larvaları tarafından sindirim 
sistemine alındıklarında zehir etkisi yapmakta ve ölümüne neden olmaktadır 

B. Thuringiensis sporları veya kristal formlarından hazırlanmış değişik 
preparatların püskürtmek suretiyle depolanmış peteklerde başarıyla 
kullanılabileceği ve kolonide kullanılması durumunda ise kolonideki bireyler 
üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı ayrıca arı ürünleri ile insanlara 
geçmesi durumunda olumsuz bir etkisinin olmayacağı bildirilmektedir. 



Büyük Mum Güvesi



Büyük Mum Güvesinin Aşamaları



Büyük Mum Güvesi Larvası



Asıl metin biçemleri için tıklatın

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Büyük Mum Güvesi Yumurtaları



Asıl metin biçemleri için tıklatın

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Büyük Mum Güvesi Larvaları



Asıl metin biçemleri için tıklatın

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Büyük Mum Güvesi Ergini



Büyük Mum Güvesi Kalıntısı



Büyük Mum Güvesi Zararı



Büyük Mum Güvesi Zararı



Büyük Mum Güvesi Zararı



Büyük Mum Güvesi Zararı



Mum Güveleri

Büyük Mum Güvesi

Küçük Mum Güvesi



Diğer Zararlılar



Asıl metin biçemleri için tıklatın

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Örümcek



Örümcek



Kirpi



Arı Kuşu (Merops bullocki)



Asıl metin biçemleri için tıklatın

İkinci düzey

● Üçüncü düzey

● Dördüncü düzey

● Beşinci düzey

Arı Kuşu (Merops bullocki)



Arı Kuşu (Merops bullocki)

• Arı kuşları göçmen kuşlardan olduğu için ilkbahar  

ve sonbaharda göç yolu üzerinde olan arılıklara  

mutlaka zarar verirler.

• Arı kuşu günde ortalama 400 sorti (uçuş) ve her  

sortide 40 arı yediği biliniyor.

• Havanın kapalı olması halinde kovanların önüne  

kadar inerek arıları yerler.

• Ülkemizde arı kuşları koruma altında olduğu için  

avlanması yasaktır.



Yakı Böceği (Meloe variegatus)



Eşek Arısı



Eşek Arısı



Sarıca Arı (Polistes dominulus)



Sarıca Arı



Ayı



Teşekkürler
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