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Önsöz
Ar›c›l›€›m›z›n pek çok sorunu var. Bunlar›n baﬂ›nda verim
düﬂüklü€ü ve kal›nt› sorunlar› geliyor.
Bu kitapç›k, ar› ailesinin (ar› kolonisi) yönetiminde ve
beslenmesinde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n çözümüne iliﬂkin
pratik bilgiler içeriyor. Bunun yan›nda, hastal›k ve
zararl›larla mücadele ve üretilen bal›n kal›nt›s›z olmas›
için neler yap›lmas› gerekti€ine iliﬂkin öneriler de sunuyor.
Buradaki önerilerin pek ço€u, siz ar›c›lar›m›z taraf›ndan
zaten biliniyor ve ço€u uygulan›yor. Bizim yapmaya
çal›ﬂt›€›m›z, bu bilgileri bir kez daha hat›rlatmak ve her
zaman elinizin alt›nda bulunmas›n› sa€lamak.
Bu kitapç›ktaki bilgiler, bilmeniz gerekenlerin tümü de€il.
Biz en s›k karﬂ›laﬂ›lan ve çok büyük çaba ve zaman
gerektirmeden çözülebilecek sorunlar› ve çözümlerini bir
araya toplamaya çal›ﬂt›k.
Daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için baﬂta Prof. Dr. Muhsin
Do€aro€lu’nun yazd›€› “Modern Ar›c›l›k Teknikleri” adl›
kitap olmak üzere baﬂka kaynaklara da baﬂvurman›z› tavsiye
ederiz.

‹çindekiler
Giriﬂ

4

Ar›c›l›kta baﬂar›n›n ve yüksek kazanc›n püf noktalar›

5

Ar›lar›m›z› hastal›k ve zararl›lardan nas›l koruruz

6

Hastal›k ve zararl›larla nas›l mücadele ederiz

8

Varroa ile mücadele

10

Avrupa yavru çürüklü€ü

14

Amerikan yavru çürüklü€ü

16

Akariyoz

18

Adi çürüklük

19

Kireç hastal›€›

19

Petekleri nas›l saklar›z

20

Ar›l›k yerini nas›l seçeriz

22

Ana ar› yetiﬂtirme

24

Ar›lar› nas›l besleriz

25

Kovan› nas›l yönetiriz

26

Bal ak›m›ndan yararlanacak iﬂçi ar›lar›n yaﬂam öyküleri

29

Modern araç ve gereçler

30

G›da güvenli€i, hijyen kurallar› - ürün hasad› ve ambalajlama 32

A R I C I N I N

C E P

K ‹ T A B I

9

P Ü F

4

Giriﬂ

N O K T A
5

Bildi€iniz gibi, ülkemiz, bir bal ülkesidir. Kovan say›s› çok,
bitki örtüsü zengin ve çok çeﬂitlidir. Bu durum, ilk bak›ﬂta,
yüksek verim ve ar›c›lar›m›za bol kazanç vaat etmektedir.
Bugüne kadar kulland›€›m›z aletler, bilgi, çaba ve yat›r›mla
kovan baﬂ›na ortalama bal verimi 65 y›lda 8 kilodan ancak
15 kiloya ç›kabildi. Yöntemlerimizi de€iﬂtirmezsek daha
da artmayacak. Oysa bu ortalama, ar›c›l›€› ileri
ülkelerde 40 kilonun üzerinde. (*) Onlar
geliﬂmiﬂ yöntemlerle çal›ﬂ›yor ve bu yöntemleri
her y›l daha da geliﬂtiriyor. Aram›zdaki fark giderek
aç›l›yor. Ar›c›lar›m›z, bugün, gerçekte
kazanabilecekleri paran›n yar›s›n› bile kazanam›yor.
Bu durum, dünya ülkeleriyle rekabet ﬂans›m›z› da
azalt›yor. ‹hracatta rekabet için kovan baﬂ›na düﬂen
üretimi art›rmam›z gerekiyor.
Öte yandan, ar› hastal›klar›yla mücadele ederken ilaçlar›
do€ru kullanmad›€›m›zda, bal›m›zda kal›nt› ç›k›yor; yine
ihraç edemiyoruz. Ar›c›lar›m›z yine büyük zarara u€ruyor.
Bu sorunun çözümü için, hastal›klara karﬂ› mücadeleyi
do€ru zamanda, do€ru biçimde yapmal›y›z. Hasta ar›lar›m›z›
kurtaral›m derken sa€lamlara zarar vermemeliyiz.
Yani daha çok ve kal›nt›s›z bal üretmek zorunday›z.
Bunun için daha çok bilgi, daha iyi alet, daha çok çaba
ve daha büyük yat›r›m gerekiyor. Bunlar› sa€lamak kolay
olmayabilir ama u€raﬂt›€›n›za de€er.
(*) Dünya ortalaması 23 kilogram dolayındadır.

Ar›c›l›kta baﬂar›n›n ve yüksek kazanc›n
9 püf noktas›:
Zengin bitki örtüsünden daha iyi istifade etmek.
Dam›zl›k ana ar› seçimini do€ru yapmak.
Ar›lar›n bak›m›n› do€ru yapmak ve do€ru
beslenmelerini sa€lamak.
Kovan yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Hastal›klar ve zararl›larla do€ru mücadele
yöntemlerini ö€renmek ve ö€rendiklerini
uygulamak.
Modern araç ve gereçler kullanmak.
Bal mevsiminde, yeterli say›da, kabart›lm›ﬂ
petekler içeren ball›klar bulundurmak ve
kullanmak.
Balda katk› ve kal›nt› sorunu yaratacak
uygulamalardan kaç›nmak.
G›da güvenli€i ve g›da hijyenine uygun ürün
elde etmek, ambalajlamak, etiketlemek
ve uygun ﬂartlarda saklamak.
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Ar›lar›m›z› hastal›klardan nas›l koruruz
Ar›lar›m›z› hastal›klardan korumak için ﬂunlara dikkat
etmeliyiz:

1. Verimli ›rk
Kolonilerinizin, hastal›klara karﬂ› dayan›kl› ve yüksek verimli ar› ›rklar›ndan
oluﬂmas›na özen gösterin. Çok güçlü
bildi€iniz her ›rk, sizin yörenize uygun
olmayabilir.

En iyi ›rk
o bölgenin kendi
‘yerli’ ›rk›d›r!

2. Güçlü koloni
Koloninin gücünü koruyun. Sa€l›kl› kolonileri hastal›kl›
kolonilerden ay›r›n. Ar›lara do€ru ve sa€l›kl› besinler verin.
Bu, hastal›k tehlikesini azaltacakt›r.

Güçlü kovan›
bölmeyin!

3. Koloni yönetimi
Kovan bak›m› s›ras›nda temizlik kurallar›na dikkat
edin. Hastal›kl› kovanlar›n ballar›yla sa€lam ar›lar›
beslemeyin. Özellikle s›r ballar› ile beslemenin,
hastal›€›n yay›lmas›na yol açt›€›n› unutmay›n.

Hasta ar›n›n bal›yla
sa€lam ar›y›
beslemeyin!

Hastal›k görülen kovanlar›n ballar›n› asla hasat etmeyin.

4. Yeterli havaland›rma
Kovanda nem ve karbondioksit bulunmas› hastal›klara
neden olur. Kovan içini gerekti€i gibi havaland›r›n.
Bunun için:
• Kovan uçuﬂ deli€inin bulundu€u
kovan yüzeyinde, deli€in üst
taraf›ndan bal tenekesi kapa€› kadar
bir delik aç›n.
• Bu deli€i k›ﬂ boyunca aç›k b›rak›n.
Böylece, açt›€›n›z bu delikle uçuﬂ deli€i
aras›nda bir hava ak›m› yaratm›ﬂ ve
kovan›n havalanmas›n› en iyi ﬂekilde
sa€lam›ﬂ olursunuz. Deli€i baﬂka bir
yerde açmay›n. Ar›lar hava
cereyan›nda kal›p, üﬂütebilir.
• Yaz›n, bu deli€i bal tenekesi kapa€› ile kapat›n.

Havalandırma
deliği
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Hastal›klarla nas›l mücadele ederiz
Hastal›klarla mücadelede 5 yöntem uygulanmaktad›r:

Hastal›klarla mücadelede nelere dikkat
etmeliyiz

Yakarak imha (Eradikasyon)
Silkme (Ar›n›n silkilmesi ve sadece araç ve gerecin
imha edilmesi)
Islah (Dayan›kl› ar› ›rklar› ile çal›ﬂmak)
‹laçl› mücadele
Biyolojik kontrol

Ar› hastal›klar›yla mücadelede yap›lan en önemli
yanl›ﬂlardan biri, kovan hastal›kl› olsun olmas›n,
koruyucu amaçl› antibiyotik verilmesidir.
Bu uygulama, sa€l›kl› ar›n›n ba€›ﬂ›kl›k sistemini zay›flat›r.
Ar›, hastal›klara karﬂ› dayan›ks›z hale gelir. Mikroplar›n
antibiyoti€e karﬂ› direnci kuvvetlenir. Böylece, ar›
gerçekten hasta oldu€unda verilen antibiyotik,
etkisiz kal›r.
Hastal›kl› kovanlar›, sa€l›kl› kovanlardan uzaklaﬂt›r›n.
‹laçlama yapt›ysan›z, o mevsim, o kovandan bal hasat
etmeyin. E€er hasat ederseniz, hem bal›n›zda ilaç
kal›nt›s› ç›kacak hem de hastal›k, kulland›€›n›z aletler
arac›l›€›yla, di€er kovanlara bulaﬂacakt›r.

Silkme

Ar› hasta de€ilse
ilaç vermeyin!
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Varroa ile mücadele
Varroa mücadelesinde esas olarak, kimyasal,
biyolojik kontrol ve dip tahtas›ndan
ay›klama yöntemleri kullan›l›r.

1. Kimyasal yöntemler:
A) Formik asit kullan›m›:
Formik asit kullan›m›nda iki yöntem uygulan›r:
Asiti kovanlar›n
1. Asiti beze emdirmek
tümüne hemen
uygulamay›n.
• Yaklaﬂ›k 20x20 cm ölçülerinde kal›n, emici bir
Do€ru dozu bulmak bez al›n. (Piyasada sat›lan el havlular›n›
için bir kaç kovanda kullanabilirsiniz)
deneme uygulamas› • Eczanelerden kolayca temin edece€iniz bir
yap›n.
enjektörle ölçerek, 20-30 cc (ml) formik asiti bezin
üzerine dökün ve iyice emdirin. 1
• Bu bezi, çerçevelerin üzerine ya da kovan taban›na
1
koyun. 2 (E€er çerçeveler üzerine koyacaksan›z
%65’lik, tabana koyacaksan›z %85’lik formik asit
kullan›n.) Buharlaﬂan asit, varroalar› öldürecektir.
• Asitli bez koyduktan sonra, kovan› sürekli kontrol
edin. Varroa dökülüyor mu, ar› zarar görüyor mu?
•
Buharlaﬂma 6-10 saatte tamamlan›r. Asitli bezi
2
kovandan al›n. Ar›n›n zarar görmemesi için, s›cakl›k
artt›€›nda kontrollerinizi s›klaﬂt›r›n. (S›cak havalarda
asit h›zl› buharlaﬂaca€› için kovandaki asit miktar›
artar.)
• ‹lkbahar ve sonbaharda bir hafta arayla ikiﬂer kez
olmak üzere y›lda dört kez uygulamak yeterlidir.

2. Asiti kovana tüp ile koymak
Kovana asit koymak için özel gereçler
üretilmiﬂtir. E€er bunlar› bulam›yorsan›z,
yerine 10 cc’lik enjektörler kullanabilirsiniz.
• Enjektör pistonunun ucundaki lasti€i
ç›kar›n. 1
• Lasti€i enjektörün dibine do€ru itin. 2
ﬁimdi alt› kapal› bir tüp elde ettiniz..
• Enjektörün içine, 7-8 cc formik asit koyun.
• Enjektörü kovan içindeki iki çerçevenin
aras›na devrilmeyecek ﬂekilde sa€lamca
s›k›ﬂt›r›n. 3
• Kovan› gözlem alt›na al›n; ar›n›n zarar
görmemesine dikkat edin.
• Formik asitin miktar›n›, hava s›cakl›€›na
ba€l› olarak buharlaﬂma düzeyine ve varroa
üzerindeki etkisine göre azalt›n ya da art›r›n.
• ‹lkbahar ve sonbaharda alt›ﬂar hafta
süresince kovanda formik asit bulunmas›na
dikkat edin. Tüpteki miktar azald›kça,
üzerini tamamlay›n.

Hiç bir asitle temas etmeyin,
solumay›n. Temas
ederseniz, asitin de€di€i yeri
bol suyla y›kay›n.

1

2

3

Arı, enjektörün ağzını sırlayarak
kapatır. Kontrol edin, enjektör ağzını
açık tutun.
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B) Oksalik asit kullan›m›
Oksalik asit sadece sonbaharda,
kuluçkas›z dönemde uygulan›r.
Uygulama ﬂöyle yap›l›r:
• 1 litre suda 30 gram kuru oksalik
asit ya da 1 litrelik 1/1 ﬂurupta
(bir ölçek suya bir ölçek ﬂeker) 35 gram kuru oksalik asit
eritin.
• Haz›rlad›€›n›z bu eriyikten, her ar›l› çerçeve aral›€›na,
enjektör yard›m›yla ölçerek 5 cc damlat›n.
Bu uygulamay› yavrusuz dönemde iki kez tekrarlay›n.
Oksalik asit yak›c›d›r. Dikkatli kullan›n. Temas etmeyin,
ederseniz cildinizi bol suyla y›kay›n. Haz›rlad›€›n›z kar›ﬂ›m›
ayn› gün içerisinde tüketin. Bekletmeyin. Çünkü ﬂeker
ﬂerbetinde bekletilen asit, ﬂekerin yap›s›n› bozar ve ﬂerbetin
içerisinde ar›lara
zararl› maddeler
oluﬂur. ﬁerbetin
bozuldu€unu,
renginin
koyulaﬂmas›ndan da
anlayabilirsiniz.

2. Biyolojik kontrol
• Ana ar›y› nektar döneminden 4 hafta önce,
haz›rlad›€›n›z ›zgaral› çerçevenin içine koyun.
Ana ar›, d›ﬂar› ç›kamayacak, sadece bu ›zgaral› çerçeveye
(*) yumurta b›rakacakt›r.
• Daha sonra, s›rlanan kuluçkalar› imha edin. Böylece,
gereksiz yumurtayla beraber varroa da kovandan büyük
ölçüde temizlenmiﬂ olur. Çünkü, varroan›n
ço€alabilece€i tek yer yumurta gözleridir.
iﬂlemi haftada bir kez uygulay›n.
Nektar döneminde kuluçkadan ç›kacak
ar›lar bal üretmezler, sadece gelen bal› yerler.
Bu yumurtalar› yok etmekle, kovanda kalan bal›n
tükenmesini de önlemiﬂ olursunuz.
3. Dip tahtas›ndan ay›klama (Bu yöntem, ancak dip tahtas›
sabit olmayan kovanlarda uygulanabilir.)
Varraolar›n bir bölümü, kullan›lan ilaçlar yüzünden ya da
ar›lar›n birbirini temizlemesiyle ar›n›n üzerinden dip tahtas›na
dökülür. Ancak ölmeyebilir. Bunlar›n tekrar ar›ya
tutunmamalar› için, dip tahtas›ndan ay›klanmalar› gerekir.
Uygulama:
• Dip tahtas›n›n üzerinden 2 cm yükse€e bir elek teli koyun.
Böylece, ar›lar dip tahtas›na temas etmez, varroalar da yukar›
ç›k›p tekrar ar›ya tutunamaz.
• Dip tahtas›n› çekip ç›kar›n; üzerindeki varroalar› yok edin.
(*) Dört çıtası eşit kalınlıkta olan bir çerçeve hazırlanır. Ana ara ızgarası
bu çerçevenin her iki tarafına (bir tarafı sabit, diğer tarafı açılıp
kapanabilecek şekilde) monte edilir. İçerisine kabartılmış petek konulur.
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Avrupa yavru çürüklü€ü

Avrupa yavru çürüklü€ü nas›l tedavi edilir
• Ana ar›y› mutlaka yenileyin.

Hastal›k, daha çok ya€mac›l›kla ve kullan›lan araç ve
gereçler vas›tas›yla kovandan kovana yay›lmaktad›r.

• Vitamin ve mineral katk›l› yo€un ﬂurupla besleyin.
(2 ölçek ﬂeker, 1 ölçek su)

Avrupa yavru çürüklü€ü nas›l anlaﬂ›l›r
• Kokuﬂmuﬂ bal›k kokusuna benzer ekﬂi bir kokusu vard›r.
• Ölümler larva döneminde olur ve larva rengi normal
beyaz renginden önce donuk sar›ya, daha sonra
kahverengine dönüﬂür.

1. Hasta kovanlar› mutlaka di€er kovanlardan uzaklaﬂt›r›n.
2. Hastal›k görülmeyen kovanlara ilaç vermeyin.
3. ‹laçlama yapt›€›n›z kovanlar›n bal›n› o y›l hasat etmeyin.
Böylece, hem kal›nt›l› bal di€erlerine kar›ﬂmaz, hem
de hastal›k yay›lmaz.
4. Hastal›kl› kovanda kulland›€›n›z araç ve
gereci sa€l›kl› kovanlarda kullanmay›n ve
mutlaka dezenfekte edin. Dezenfekte
iﬂlemini 50 litre suya 1 kilo soda kar›ﬂ›m›yla
yapabilirsiniz: Sodal› suyu kaynat›n.
• Araç ve gereci kaynam›ﬂ sodal› suyun
içinde 10 dakika bekletin.
• Bol suyla durulad›ktan sonra 2 gün
de güneﬂte tutun.

Hastalıklı kovanda
kullandığınız
araç ve gereci
mutlaka dezenfekte
edin.
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Amerikan yavru çürüklü€ü
Amerikan ve Avrupa yavru çürüklü€ünün belirtileri
birbirine çok benzer. Bu nedenle belirtiler dikkatle
gözlemlenmelidir.
Amerikan yavru çürüklü€ünü Avrupa yavru çürüklü€ünden
ay›ran temel belirtiler ﬂunlard›r:
• Amerikan yavru çürüklü€ünde larvalar gözler içerisinde
k›vr›k halde de€il, düz halde ölür.
• Larvalarda dil ﬂeklinde bir uzama
görülür. (Ancak, ço€unlukla
yap›ld›€› gibi, kibrit çöpünü
hastal›kl› petek gözüne sokup
macun k›vam›nda bir uzaman›n
olup olmad›€›na
b a k a r a k
Dikkat:
hastal›€›n
• Hastalıklı kovanlardaki balı kesinlikle
Amerikan m›
hasat etmeyin.
yoksa Avrupa m›
• Kovan bakımını sırasında, her kovandan
kovana geçişinizde kullandığınız araç ve
oldu€u anlagereci mutlaka dezenfekte edin.
ﬂ›lmaz. Çünkü bu durum her iki
• Amerikan yavru çürüklüğü, ihbarı
hastal›kta da görülebilmektedir.)
zorunlu hastalıklardandır. Hastalık
bölgesinden 2 km uzaklığa kadar tüm
kovanların karantinaya alınması
zorunludur. Bu nedenle, hastalık
gördüğünüz anda, ilgili makamlara
mutlaka bildirin.

Amerikan yavru çürüklü€ü nas›l tedavi edilir
A) Hastal›k yavrulu çerçevelerin tümüne yay›lm›ﬂsa, kovan›
tümüyle yok edin .
B) Hastal›€›n ﬂiddeti az ise:
• Hastal›kl› kovanlar› di€erlerinden uzaklaﬂt›r›n.
• Ar›lar› hastal›k bulaﬂmam›ﬂ boﬂ kovanlara silkin.
• Çerçeveleri yak›n.
• Ar›lar› vitamin-mineral katk›l› yo€un ﬂurupla besleyin.
• Bulaﬂ›k kovanlar›n üzerindeki mum ve propolis art›klar›n›
s›cak sabunlu su ve tel f›rça ile temizleyin. Ancak sabunlu
su tek baﬂ›na
dezenfektan de€ildir.
Dezenfeksiyon için, 45
litre suya yaklaﬂ›k iki su
barda€› sodyum
sodyum hidroksit kat›n
ve bu s›v›y› 20 dakika
kaynat›n.
• Hastal›€›n araç
gereçlerden bulaﬂarak
tekrarlamamas›
için, bunlar›
1 ölçü etilen 7 Dezenfekte etmek
ölçü freondan
için etilen ve freon
oluﬂan eriyikte
bulam›yorsan›z,
y›kay›n.
araç ve gereçlerinizi

imha edin.
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Akariyoz

Adi çürüklük

Akariyoz nas›l anlaﬂ›l›r
Kendine özgü bir belirtisi yoktur. Di€er hastal›klarla
kar›ﬂt›r›lma ihtimali yüksektir. Teﬂhisi ancak mikroskopla
yap›labilir. (Akariyozdan ﬂüphelendi€inizde, birkaç ar›y›
bir uzmana götürüp, gösterin.) Mikroskopla bak›ld›€›nda,
hasta ar›n›n soluk borusunda kahverengi lekeler görülür.
Hastal›k bulaﬂan kovanlarda yaz aylar›nda bir belirti görülmez. Hastal›€›n etkisi k›ﬂ ve ilkbahar baﬂ›nda ortaya ç›kar.
Akariyoz ile nas›l mücadele edilir
1. Varroa tedavisinde uygulanan yöntemlerle
Varroa mücadelesinde kullan›lan kimyasallar, akariyoza
karﬂ› da etkilidir. Uygulamas›n› ayn› biçimde yapabilirsiniz.
2. Kristal mentolle
• Kovan dip tahtas›na, elliﬂer gram kristal
mentol koyun.
• 15 gün bekletin. 15 günün sonunda,
kalan mentolü geri al›n.
Mentolü koklamay›n ve cildinize
de€dirmeyin.
En uygun ilaçlama zaman› -ilac›n bala bulaﬂmamas›
aç›s›ndan- bal hasat›ndan sonra, hava s›cakl›€›n›n 20°C’nin
üzerinde oldu€u dönemdir. ‹laçlama süresince, ar›lar›n
rahats›z olup kovan d›ﬂ›na ç›kmalar› normaldir.

Yaln›z ar› hastal›klar› ile ilgili
olarak ruhsatland›r›lm›ﬂ
ilaçlar› kullan›n.

Mevcut ar› say›s› kuluçkaya bakamayacak kadar az ise bak›ms›z
kalan larvalar ölür ve kirli beyaz renk al›r. Ar›lar bu larvalar›
d›ﬂar› atmaya çal›ﬂ›r. Adi çürüklü€ün nedeni, erken baharda,
havalar›n aniden so€umas› ya da koloninin o€ul vermesidir.
Kireç hastal›€›na ve ileri dönemde, ergin ar› ölümleri ﬂeklinde
ortaya ç›kan may›s hastal›€›na neden olur.

Adi çürüklükle nas›l mücadele edilir
• Kuluçkan›n, mevcut ar› say›s›na göre yay›lmas›n› sa€lay›n.
• Ar› mevcudu azsa, kovana fazla çerçeve koymay›n. Yavru
ar›lar üﬂüyerek hastalanabilir.
• Erken baharda o€ul önleyici çal›ﬂmalar yap›n; kovandaki
ar› mevcudunun azalmas›na izin vermeyin.

Kireç hastal›€›
Bir yavru hastal›€›d›r. Kovanlar›n nemli ve loﬂ ortamda
tutulmas› sonucu ortaya ç›kar. Larvalar mumyalaﬂarak ayçiçe€i
çekirde€ine benzer siyah›ms›, gri ve beyaz renkler al›rlar. Ar›lar
bu larvalar› çerçeve gözlerinden ç›kart›r, kovan önüne atarlar.

Kireç hastal›€› ile nas›l mücadele edilir
• Kovanda yeterince oksijen olmas›na özen
Kireç hastal›€›na
gösterin. Kuru hava ak›m› sa€lay›n.
karﬂ› kesinlikle
• Kovanlar›n su almas›n› önleyin.
antibiyotik
• Ar›lar› seyreltik ﬂerbetle beslemeyin. Bu, kovan
içinde rutubete neden olur. ﬁerbetteki su miktar› kullanmay›n.
hiç bir zaman ﬂekerden fazla olmamal›d›r.
• Ana ar›n›n yumurtlamas›n› geçici bir süre için engelleyin.
Ar›lara, bakabilecekleri kadar yavru kals›n; daha fazlas› de€il.
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Petekleri nas›l saklar›z
Ülkemizin s›cak bölgelerinde petekleri güveden korumak
sorun olmaktad›r. Geçmiﬂ y›llarda bu sorunla mücadele
için naftalin kullan›lm›ﬂt›r. Naftalin, petrol ürünüdür; sa€l›k
için çok sak›ncal›d›r. Ayr›ca, balmumunda ve balda kal›nt›
b›rak›r. Petek güvesine karﬂ› kesinlikle naftalin kullanmay›n.
1- So€uk hava deposu
Petek saklamak Petek saklamada uygulanabilecek en iyi yöntem
için en güvenli yer: so€ukta (7-8˚C’nin alt›nda) saklamakt›r. Bu
So€uk hava deposu yöntem hem fermantasyona, yani peteklerin
ekﬂimesine ve hem de küflenmeye karﬂ› etkilidir.
2-Asit buhar›:
‹kinci bir saklama yöntemi ise peteklerin asitle korunmas›d›r.
Bu iﬂlem kapal› bir oda içerisinde, asetik asit veya formik
asitle yap›labilir.
a. Asetik asit: % 60-80’lik asidi aç›k ve yayvan bir cam ya
da porselen kap içerisinde, peteklerin en üstüne koyun.
Odan›n her bir metrekübü için 2 litre asit kullan›n.
Asetik asit güvenin yumurtas›n› ve ergin güveyi öldürür,
fakat larvas› ve pupu üzerinde etkisizdir. Bu nedenle
uygulamay›, petekler al›nd›ktan hemen sonra (güve
yumurtalar› aç›lmadan) yap›n.
b. Formik asit: Bir metreküp hacim için 800 ml
Asit kab›n›
(yaklaﬂ›k 800 gram) % 85’lik veya 1 litre %65’lik formik
peteklerin en asit kullan›l›r.
üstüne koyun. Uygulama, yaz›n 2 hafta arayla 1-2 defa tekrar
edildi€inde kesin baﬂar› sa€lan›r.
Asit buhar›,
Asit koydu€unuz odada metal bulundurmay›n.
yukar›dan
Asit, metali pasland›r›r.

S A K L A M A
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Pete€i uygun s›rayla kullan›n
Unutmay›n, güve, balmumuyla beslenmez; petek
içerisindeki polen ve kal›nt›larla beslenir. Bu nedenle
güvenin beslenebilece€i petekleri, depodan ilkönce
ç›kar›n.
‹lkbaharda petekleri ﬂu s›rayla ç›kar›n:
1. ‹lkönce koyu renkli, polenli petekler
2. Sonra koyu renkli, polensiz petekler
3. Daha sonra aç›k renkli, polenli petekler
4. Ve en son da aç›k renkli, polensiz petekler
Petek kullan›m›n› bu s›rayla yapabilmek için petekleri
depoya yerleﬂtirirken, s›ray› tersinden uygulay›n.
(Dördüncü grup en dibe, birinci grup en üste.)
Petekleri bu s›rayla kulland›€›n›zda, petek güvesine
karﬂ› etkili bir
Temel petek sat›n al›rken önlem alm›ﬂ
sorgulay›n.
olursunuz.

Petekler parafin, serezin,
naftalin gibi maddelerden ve
ilaç kal›nt›lar›ndan ari olmal›d›r.

Peteklerin oda içerisinde
dizilişi

Kabart›lm›ﬂ
petekleri
atmay›n, seneye
tekrar kullan›n.
Ar›, bir yeni pete€i
kabartmak için
3 kiloya yak›n
bal harcar.

Petekte kal›nt› olmamas›na dikkat edin
Hastal›klar için kullan›lan antibiyotik ve böcek
öldürücü ilaçlar, peteklerde kal›nt› b›rak›r ve
bunlar bala da geçer. ‹laç
kullanmad›ysan›z, petek yap›m› için
Hiç bir asitle temas etmeyin,
eritti€iniz balmumunu, baﬂka bir ar›c›n›n
solumay›n. Temas
balmumuyla asla kar›ﬂt›rmay›n.
ederseniz, asitin de€di€i yeri
Peteklerinize kal›nt› bulaﬂabilir.

bol suyla y›kay›n.
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Ar›l›k yerini nas›l seçeriz
Ar›l›k yeri seçerken ve kovanlar› yerleﬂtirirken, ﬂunlara
dikkat edin:
1. Kovanlar›, ar›lar›n faydalanabilece€i ball› bitkilerin
yeterlili€ine göre, arazide olabildi€ince yay›n. Dönüm
baﬂ›na 1-2 kovan uygundur.
2. Aralar›nda 500 metre mesafe olan, en çok elli kovanl›k
gruplar yap›n. Her grubu, ball› bitkilere en yak›n olaca€›
yere yerleﬂtirin. Bu kadar geniﬂ yer yoksa, yine de mümkün
oldu€u kadar gruplara ay›r›n. Gruplar birbirine ne kadar
yak›nsa, verim o kadar düﬂecektir.
3. Kovanlar› kaynaklara olabildi€ince yak›n yerleﬂtirin;
Çiçe€e ne kadar yak›n olurlarsa, ar› o kadar çok nektar getirir.
Özellikle arıların
şaşırdığı
durumlarda,
kovanları dörtlü
gruplar halinde,
her biri farklı bir
yöne bakacak
şekilde
yerleştirin.

4. Kovanlar› götürece€iniz arazideki bitkilerin çiçeklenme
zaman›n› önceden tespit edin. Ar›lar›n bölgeyi tan›mas›
için, çiçeklenmeden en az bir hafta önce, kovanlar› o
bölgeye götürün.

Kovanlar çiçe€e ne
kadar yak›n olursa,
ar› o kadar çok
nektar getirir.

Arazideki
çiçeklerden en
üst düzeyde
yararlanmak ve
şaşırmayı
önlemek için,
kovanlar, uçuş
delikleri dışarı
gelecek şekilde
daire veya yarım
daire şeklinde
dizilebilir.
Özellikle çiçeğin
bir yönde olduğu
durumlarda yarım
daire tercih edilir.
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Ana ar› yetiﬂtirme
Ülkemizde, ana ar› yetiﬂtirmede önemli bir yanl›ﬂl›k
yap›lmaktad›r: ‹ﬂçi ar› olmak üzere b›rak›lm›ﬂ her birey,
ana ar› olmaya zorlanmakta, bunun sonucunda akrabal›k
artmakta, verim düﬂmekte, sakat ar›lar ortaya ç›kmaktad›r.
Islah yöntemlerini uygulayam›yor ve gerekli seçimi
yapam›yorsan›z, b›rak›n bunlar› ar› kendisi
Ana ar›y› her y›l
yaps›n. Bunun için, ana ar›lar›n, yeterince
kalabal›k ve beslenme sorunu olmayan
de€iﬂtirin!
kovanlar taraf›ndan yetiﬂtirilmesini sa€lay›n.
Ana ar› yetiﬂtirirken dikkat edilmesi gerekenler:
• O€ul gözlerinden ana ar› yetiﬂtirmeyin.
A) O€ul e€ilimi genetik olarak ortaya ç›km›ﬂsa yine o€ul
verme e€iliminde ar›lar yetiﬂtirmiﬂ olursunuz.
B) O€ul, dirençsizlik ve açl›k nedeniyle oluﬂmuﬂsa, hastal›kl›
ve verimsiz ar›lar yetiﬂmesi ihtimali artar.
Ana arıyı oğul
vermeyen,
hastalıklara ve açlığa
karşı dayanıklı,
sakin, verimi yüksek
kovanlardan
yetiştirin.
Yine oğul vermeyen,
hastalıklara ve açlığa
karşı dayanıklı,
sakin, verimi yüksek
arılarınız olur.

Ar›lar› nas›l besleriz
Ar› kay›plar›n›n bir ço€u besleme yanl›ﬂlar›ndan kaynaklan›r.
ﬁunlara dikkat etmelisiniz:
Hangi dönemde hangi besin
Erken baharda, yani havalar›n ›s›nd›€› ve yavru geliﬂiminin
baﬂlad›€› dönemde ar›lar› kek ile beslemeyin. Bu kritik dönemin
arkas›ndan havalar mutlaka so€uyacakt›r. Erken baharda kekle
beslenen ar›, suya ve d›ﬂk›lamaya ihtiyaç duyacak, kovan
d›ﬂ›na ç›kacak, so€uktan felç olup ölecektir. E€er erken baharda
kek verdi€iniz kovanlar varsa, kovan önlerine suluk koyarak
bu tür ölümleri engelleyebilirsiniz.
K›ﬂ ölümlerinin ço€u erken baharda olmaktad›r. Sebebi, k›ﬂ
ay›ndan ç›kt›ktan sonra ar› mevcudunun düﬂmesi ve kalanlar›n
ço€unun genç ar›lar olmas›d›r. Genç ar›lar, kovan içinde bal
olsa bile bundan faydalanmay› bilemezler. Ar›lar› bu dönemde
mutlaka koyu ﬂurupla besleyin. (2 ölçek ﬂeker-1 ölçek su.)
Polen kekiyle besleme
Taze polenle yap›lan polen keki, uygun zamanda, kek ve ﬂerbetten ayr› olarak verilmelidir.
Polen kekinin haz›rlanmas›:
Bir y›l önceki poleni -a€z›n› iyice kapatarakderin dondurucuda ya da buzlukta saklay›n.
Ertesi baharda, ar›lar›n en çok geliﬂti€i dönemde,
ö€ütülmüﬂ toz ﬂekerle tatland›r›n ve ar›lara
verin. Kekin k›vam› yumuﬂak olmal›d›r.
Poleni ö€ütülmüﬂ ﬂekerle bal kar›ﬂ›m›ndan
yapt›€›n›z keke katmay›n, sindirim güçlü€ü ve
kab›zl›€a neden olabilir. Üstelik ar› bu polenden
faydalanamaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda ar›ya verilebilecek
maddeler sadece vitamin ve minerallerdir.

Kekleri pudra
ﬂekeriyle yapmay›n.
Kekler, pudra ﬂekerinden
de€il, ö€ütülmüﬂ çay
ﬂekerinden yap›lmal›d›r.
Çünkü piyasadaki pudra
ﬂekerlerine, topaklanmay›
önlemek için niﬂasta kat›l›r.
Ar› keklerine kat›lan ilaç,
vitamin, ﬂeker ﬂuruplar› ve
katk› maddelerini
sorgulay›n, kontrol edin.
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Kovan› nas›l yönetiriz
Ar›c›lar›m›z›n ço€u, bal mevsimi öncesinde, kovanda bir
düzenleme yapmaz. E€er kovan içindeki mevcudun bal
döneminde hangi ar›lardan
Üretim kovanı: Bakımı bitmiş
oluﬂaca€›n› önceden kontrol etmez,
(gözden çıkmak üzere olan), arısız
düzeni tamamen ar›ya b›rak›rsan›z,
çerçeveleri bu kovanlarda bir araya ar›lar›n bal yapmas› da ﬂansa kal›r.
toplayın.
Bal mevsiminden önce kovan içini
mutlaka ar›c› yönetmelidir.
Destek kovanı: Üretim
kovanlarından aldığınız yumurtalı
Bu yönetim ﬂöyle yap›lmal›d›r:
(arısız) çerçeveleri de bu kovanda
Bal mevsiminin baﬂ›nda, kovanlar›
toplayın.
iki kat, hepsi ar›l› 20 çerçeve olacak
ﬂekilde haz›r edin. Ar› mevcudu az olan iki kovan, hiçbir
zaman, tarlac› ar›lardan oluﬂan kuvvetli bir kovandan
daha çok bal üretemez.
Sezondan önce kovanlarda birleﬂtirme, ar› takviyesi, o€ul
önleme çal›ﬂmalar› yap›n. Sezona güçlü kovanlarla girin.
Yapay yöntemle
ana arı üretimi

Bal mevsimi
başlangıcında,
20 çerçeve
olacak şekilde
hazırlanmış
kovanlar.
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Yaklaşık 4 hafta boyunca
bırakılan yumurtalardan oluşan
işçi arılar bal akımından
yararlanırlar.

Yararlanma sonu

Bal ak›m›ndan yararlanacak iﬂçi ar›lar›n
yaﬂam öyküleri

Yararlanma başlangıcı (2. gün)

Kovanlar› güçlendirme çal›ﬂmalar›nda ﬂunlara dikkat edin:
Sezon bitiminden 6 hafta önce: Yandaki ﬂekilden de
anlaﬂ›labilece€i gibi, sezon bitiminden 6 hafta önce b›rak›lan
yumurta, sezon s›ras›nda ar›c›ya fayda sa€lamaz. Aksine, bu
yumurtadan ç›kan ar›lar, tarlac› oluncaya kadar bal tüketirler.
Sezon bitiminde de çiçek bulamad›klar›ndan, ya€mac› olurlar.
Sezon baﬂlang›c›ndan 6 hafta önce: Bütün kovanlarda
yumurtlamay› olabildi€ince teﬂvik edin. Çünkü bu yumurtalardan ç›kan ar›lar, çiçeklenme dönemi boyunca bal toplarlar.
Sezon baﬂlang›c›ndan 4 hafta önce: Tek bir kovandan üretim
yapacaksan›z, ana ar›y› kovan içinde kafesleyerek, yumurtlamay›
mutlaka önleyin. (Bu yöntem, daha önce varroa mücadelesinde,
biyolojik yöntem olarak anlat›lm›ﬂt›r.) ‹ki kovandan yararlan›p
daha güçlü bir koloni ve daha yüksek miktarda bal elde etmek
için, her iki kovandan birini üretim, di€erini destek kovan›
olarak ay›r›n. En az›ndan her hafta bir çerçeve ar›s›z kapal›
kuluçkay›, destek kovan›ndan üretim kovan›na,
Üretim kovanı: Bakımı bitmiş üretim kovan›ndaki yumurtal› çerçeveyi de destek
(gözden çıkmak üzere olan),
kovan›na koyun. Böylece bal mevsiminde
kapalı kuluçkalı çerçeveleri
tarlac›lar›n ço€u üretim kovan›nda toplanm›ﬂ olur.
arısız olarak bu kovanda bir
Sezonda: Yo€un nektar ak›m› oldu€u zamanlarda
araya toplayın.
yetersiz ball›k kullan›m› üretimin büyük ölçüde
Destek kovanı: Üretim
düﬂmesine neden olmaktad›r. Yeterli ball›k kullan›n.
kovanından aldığınız
yumurtalı çerçeveleri de arısız Bal sezonunda petekler bal ile dolduruldu€unda
olarak bu kovanda toplayın. kat atmak için s›rlanmalar›n› beklemeyin.
S›rlanmas› beklenen ball›€›n alt›na, kabart›lm›ﬂ
10 çerçeveli bir kat at›n. Yeni kat sürekli kuluçkal›€›n üstüne
at›lmal›d›r. Böylece peteklerin s›rlanmas›n› beklerken d›ﬂar›daki
çiçe€in nektar›n› kaç›rmam›ﬂ olursunuz.
E€er sonradan at›lan kat s›rlanacak kadar dolmam›ﬂsa bu kattaki
bal› süzüp ar›ya yem olarak verin; b›rak›n ar›, daha önce
doldurdu€u kat› s›rlas›n.

Bal ak›m›ndan yararlanamayan iﬂçi ar›lar

2 hafta ya€mac›

Bal ak›m›n›n 2. haftas›ndan yararlanan iﬂçi ar›lar

1 hafta ya€mac›

Bal ak›m›n›n tümünden yararlanan iﬂçi ar›lar

Bal ak›m›n›n 1. haftas›ndan yararlanan iﬂçi ar›lar

Bal ak›m›ndan yararlanamayan iﬂçi ar›lar

Kuluçka dönemi
(3 hafta)

Kovan içi dönemi
(3 hafta)

Tarla dönemi
(2 hafta)

As›l bal ak›m›
(2 hafta)
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Modern araç ve gereçler
Ar›c›l›ktan daha yüksek verim almak için gerekli ﬂartlardan
biri de modern araç ve gereçler kullanmakt›r. Aﬂa€›da, bu
tür araç ve gereçlerden baz›lar›n› bulacaks›n›z:
Ekstraktör:
Elle çal›ﬂan ekstraktörler
hem zaman kayb›na, hem
de petekteki bal›n
tamam›n› süzemedi€inden
bal kayb›na sebep olur.
Elektriklisini al›p, jeneratörle çal›ﬂt›rabilirsiniz.
S›r b›ça€›:
S›r tara€› yerine s›r b›ça€› kullan›n. S›r tara€›, petek
yüzeylerini bozar, ar›n›n pete€i onarmas› zaman al›r. Zaman
kayb›, bal kayb›d›r.

Ayr›ca, s›r tara€› ile s›rr› al›nan
petekler, a€›zlar› bozuk oldu€u
için, ekstraktörde tam
süzülmez.

Ana ar› ›zgaras›:
Bal döneminde ana ar› ›zgaras›n› do€ru biçimde kullanmak
bal verimini %50 art›r›r. Ana ar› ›zgaras›, bal mevsiminde
ana ar›n›n ball›€a ç›kmas›n› ve yumurtlamas›n› önler.
Erkek ar›lar›n ball›kta bal tüketmesini engeller.
Izgara atmadan önce üst
kattaki erkek ar› gözlerini
b›çakla kesin. Henüz
kapanmam›ﬂ erkek ar›
gözleri olan çerçeveleri
iﬂaretleyin ve s›rlan›nca bu
gözleri de kesin. Izgaran›n
etraf›na 1 cm kal›nl›€›nda çerçeve dönün. Aksi halde
›zgarayla çerçeve aras›nda boﬂluk kalmayaca€›ndan, ar›n›n
geçmesi zorlaﬂ›r.
Ar›kaç›ran:
Izgara kulland›€›n›z kovanlarda kolay hasat yapman›z›
sa€lar. Hasattan bir akﬂam önce al›nacak kat›n
alt›na yerleﬂtirin. Ball›kta
yavru olmad›€› için tüm ar›lar
sabaha kadar kuluçkal›€a iner,
tekrar ball›€a dönemez. Ball›kta
hiç ar› kalmaz. Ertesi gün kolayca
(maskesiz) hasat yapars›n›z.
Haz›r ar›kaç›ran bulamazsan›z, ana ar› kafes telinden
veya delikli plakas›ndan kendiniz yapabilirsiniz.

ARICININ CEP K‹TABI

H‹JYEN KURALLARI - ÜRÜN HASADI VE AMBALAJLAMA
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G›da güvenli€i, hijyen kurallar›

Üretim sonras› dikkat edilecek baz› hususlar

Üretim esnas›nda g›da güvenli€i ile hijyen ﬂartlar›na uyun.

• G›dalara uygun ambalajlama yap›n.

13.6.2010 Tarih, 5996 say›l› “Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sa€l›€›, G›da ve Yem Kanunu’’ gere€i, g›da maddelerini ve
g›da ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya
satan iﬂyerleri, mevzuatta belirlenen asgari hijyen ﬂartlar›n›
sa€lamak zorundad›r. Bu mevzuat yan›nda iyi uygulama
rehberleri, g›da güvenli€inin sa€lanmas›nda önemli
kaynaklard›r. G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›€›n›n iyi
uygulama rehberleri aras›nda bulunan “Bal Paketleyicileri
‹çin ‹yi Hijyen Uygulama Rehberi”, Bal-Der (*) taraf›ndan,
g›da sektöründe yay›mlanm›ﬂ ve da€›t›lm›ﬂ ilk hijyen
rehberidir.
Bal-Der, ar›c›lar için bir de “‹yi Hijyen Uygulamalar›
Rehberi” yay›mlam›ﬂt›r. Bu rehberden mutlaka temin edin,
inceleyin, uygulay›n. Üretim yerinde ve çevresinde, g›da
güvenli€i ile temizlik ve hijyen kurallar›na özen gösterin.
Temiz, yeni ve modern malzeme kullan›n. Pasl›, kirli kazan
ve malzemeleri kullanmay›n.
• Bal›n›zda ekﬂime (fermantasyon) olmamas› için, erken
sa€›m yapmay›n.
• Verim ve gelir art›ﬂ› için polen, propolis ve ar› sütü
üretimini de planlay›n.
• Polen toplarken, kuruturken, böcek, sinek vb. hayvanlar›n
polen üzerine konmas›na izin vermeyin. Poleni,
havaland›rmas› olan kapal› bir alanda ya da özel makinesinde
kurutun ve so€uk hava ﬂartlar›nda muhafaza edin.

Ballar›n›z› g›daya uygun, içi g›da lak› ile s›vanm›ﬂ, yeni,
temiz tenekelere doldurun. Kirli, pasl›, ç›kma, eski, içinde
baﬂka ürüne ait hatal› bask› bulunan, standart
›
d›ﬂ› tenekeleri sat›n almay›n, kullanmay›n.
oyad
d›, s

(*) Ar› Ürünleri ile Sa€l›kl› Yaﬂam Platformu

• Ürüne ve üreticiye ait bilgiler ile ambalaj›
AKS sistemine uygun ﬂekilde etiketleyin,
iﬂaretleyin.
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Bal›n›z, eme€inizin ürünüdür. Onu uygun ﬂartlarda
Bal›n
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s
a
korumak, baﬂta gelen görevlerinizdendir. Çad›rda,
H a
barakada, hayvan bar›na€›nda, k›sacas› uygunsuz
yerlerde ve ﬂartlarda depolan›rsa, ürününüz olumsuz
ﬂartlardan etkilenebilir, (örne€in HMF yükselebilir, diastaz
düﬂebilir) ve Türk G›da Kodeksi Bal tebli€ine uygun
bulunmayabilir.

Bal›n›z› sat›n almak isteyenler de bu ﬂartlar› görmekten
hoﬂlanmayacakt›r.
Peteklerinizi ve bal›n›z›, g›da güvenli€i ile hijyen ﬂartlar›na
uygun olarak ve iklimden etkilenmeyecek depolama
alanlar›nda muhafaza edin.
G›da güvenli€ine uygun, kaliteli-sa€l›kl› (katk›s›z, kal›nt›s›z)
bir ürün elde etmek, üretimdeki risklere karﬂ› önlem almak,
etkin çözüm bulmak için G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›€›n›n il, ilçe teﬂkilatlar›ndan, Birli€inizden, uzman
veteriner hekimlerden, destek ve bilgi al›n.
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Kendinize ait
basılı bir
etiketinizin olması,
işaretlemeyi çok
kolaylaştıracaktır.

Ülkemiz, bir bal ülkesi. Kovan say›s› çok, bitki
örtüsü zengin ve çok çeﬂitli. Ancak, kovan baﬂ›na
verim 15 kiloyu bile bulmuyor. Oysa, dünya
ortalamas› 30 kilonun üzerinde.
Baﬂka bir deyiﬂle, ar›c›lar›m›z, bugün, gerçekte
kazanabilecekleri paran›n yar›s›n› bile kazanam›yor.
Dünya ülkeleri geliﬂmiﬂ yöntemlerle çal›ﬂ›yor ve
bu yöntemleri her y›l daha da geliﬂtiriyor.
Aram›zdaki fark giderek aç›l›yor.
Bu fark› kapatmak için daha çok bilgi edinmek,
daha iyi alet ve makineler kullanmak, daha çok
çal›ﬂmak ve tabii daha büyük yat›r›m yapmak
gerekiyor.
Bütün bunlar› sa€lamak zor, hatta bazen imkâns›z
gelebilir ama ekme€ini kazanmak için aylarca
da€baﬂlar›nda onca zahmete katlanan ar›c›lar›m›z,
bunu da baﬂarabilirler.
Bu kitapç›k, onlar›n bu meﬂakkatli çabalar›na
mütevaz› bir katk› olmas› için haz›rlanm›ﬂt›r.
6. BASKI

