
ARICILIKTA MEVSİMSEL 
BAKIM İŞLEMLERİ

Ana Arının Durumu, Zayıf Kolon�ler ve 
Hastalık Kontrolü 

Yapılacak kontrollerde arı mevcudu az olan zayıf 
kolon�ler, anasız, ana arısı yaşlanmış, ver�ms�z ve 
sakat olan kolon�ler b�rleşt�r�lmel�d�r. Başarılı 
kışlatma �ç�n mutlak surette sonbaharda b�r dönem 
yavru üret�m� sağlanarak kışa GENÇ ARI ve ANA 
ARI �le g�r�lmel�d�r.

Yapılacak denet�mlerde herhang� b�r hastalık tesp�t 
ed�len kolon�lerde gerekl� önlemler alınmalı ve 
tedav� ed�lmel�d�r. Sonbahar teşv�k yemlemes�nden 
sonrak� kuluçka akt�v�teler�n�n çok azaldığı 
dönemlerde sonbahar dönem� varroa mücadeles� 
mutlaka yapılmalıdır.

Sonbahar Beslemes� 

Kolon�lere yeter�nce bal ve polen stoku bırakılmış 
olsa b�le bal hasadından sonra şurupla besleme 
yapılmalıdır. Sonbahar yemlemes� �ç�n hazırlanan 
şeker şurubunun şeker-su oranı 2:1 (2 kısım şeker-1 
kısım su) olmalıdır. Kolon�ler kışa g�rerken ve kıştan 
çıkarken bal stokları yeterl� değ�lse o zaman katı yem 
(kek) �le besleme yapılır.

Kek Yapımı

1 kısım bal 35-40C'ye kadar ısıtılarak 3 kısım pudra 
şeker� �le �y�ce karıştırılır. Elde ed�len karışım 0.5-1 
kg'l�k poşetlere yerleşt�r�l�p, poşet�n alt kısmı kes�lerek 
arılı çerçeveler üzer�ne yerleşt�r�l�r. Bununla b�rl�kte 
kek hazırlamada polen açığı bulunan bölge ve 
dönemlerde bu açığın kapatılması �ç�n süt tozu, b�ra 
mayası ve yağı tamamen alınmış soya fasulyes� unu 
g�b� prote�nce zeng�n maddeler karıştırılarak arıların 
prote�n ve v�tam�n �ht�yacı karşılanab�l�r. Kek 
hazırlama ve uygulamada d�kkat ed�lecek husus kek�n 
kovan �ç� ısısında er�yerek arıların üzer�ne akmayacak 
katılıkta ve arılar tarafından tüket�leb�lecek 
yumuşaklıkta olmasıdır.

KIŞLATMA

Arıları Kışa Hazırlama ve Kışlatma 

Arıların kışlatılacağı arılık; kuzey� kapalı güney� 
açık ve mümkünse üstü kapalı yerler seç�lmel�d�r. Açık 
arılıklar �se rüzgar almayan, su tutmayan ve nem 
b�r�kt�rmeyen yerler olmalıdır. Kovanlar mutlaka 
yerden 30-40 yüksekl�ğ�nde b�r sehpa üzer�ne 
konulmalıdır.

Kovan �ç� sıcaklık 14 C° ye düştüğünde arılar kış 
salkımı yaparlar salkımın merkez� 33C, dış yüzey�nde 
�se 5-8 C'd�r. Salkımdan herhang� b�r nedenle düşen arı 
tekrar salkıma çıkamaz ve ölür. Bu nedenle kışlatma 
yer� olarak arıların kış salkımını bozacak gürültü ve 
sesten uzak yerler seç�lmel�d�r. Kovanların uçuş 
del�kler� �ç�ndek� arılı çerçeve sayısı d�kkate alınarak 
Uygun malzeme �le daraltılmalıdır.

Bu koşullar dikkate 
alındıktan sonra diğer 
önemli hususlar ise;

Kovanların sağlamlığı 
g ö z d e n  g e ç i r i l e r e k 
gerekirse değiştirilmeli 

Kovandaki arılı, yavrulu ballı-polenli çerçeveler 
düzenlenerek fazla petekler alınmalıdır. Kovanda 
herhangi bir hastalık ve zararlı varsa gerekli 
müdahaleler yapılmalı. En sondaki çerçevenin 
yanına bölme tahtası konularak boş kalan 
kısımdan soğuğun girmesi engellenmelidir. 
Kovanlar bir sehpa üzerine oturtulmalı Koloniler 
rüzgar almayan ve mümkünse üstü kapalı bir 
arılıkta kışlatmaya bırakılmalı Kovan uçuş delikleri 
daraltılmalı Kovan örtü bezi soğuğu geçirmeyen 
bir malzemeden seçilmeli örtü beziyle kovan 
arasına kovanda oluşacak nemi çekmesi için 
gazete kağıdı örtülmeli Kabartılmış petekler 
arıcıya tekrar gerekli olacağından muhafazası çok 
önemlidir. İyi muhafaza edilmeyen petekler mum 
güvesi ve fare gibi zararlılarına maruz kalabilir. 
Petekler izole edilmiş bir odada kükürt yakılarak 
çıkan dumanla fumige edilmeli.Kükürtün alevsiz 
duman şeklinde verilmeli, arada bir oda 
havalandırılarak içerde oluşan nemin çıkması 
sağlanmalıdır.
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Kovan �ç� kontrollerde ana arının yumurtlama durumu, 
yavrulu çerçeve bal stok m�ktarı �le arı mevcudu 
�ncelen�r. Böylece ballı ve boş çerçeveler tesp�t ed�l�r. 
Sonrak� kontrollerde kolon� gel�şme hızı tak�p ed�l�r. Bu 
notlar her kolon� �ç�n ayrı b�r karta �şlen�r. Yapılan 
kontrol sonunda, her kolon�n�n genel durumu kayıt 
defter�ne yazılmalıdır.

Besleme

Doğada polen kaynaklarının oluşması ve ortam ısısının 
17C'n �n  üzer �ne  ç ıkmas ı  � l e  b � r l �k te  bahar 
şuruplamasına başlanmalıdır. Bu dönemde su/şeker 
oranı 1/1 olmalı, b�r hac�m su ısıtılıp b�r hac�m şekerle 
kar ı ş t ı r ı la rak  şurup  haz ı r lanmal ıd ı r.  Şurup 
hazırlanırken şeker karıştırıldıktan sonra kes�nl�kle 
kaynat ı lmamasına ,  su  kaynat ı lacaksa  şeker 
karıştırılmadan önce yapılmasına d�kkat ed�lmel�d�r. 
Bunun neden� kaynatılan şekerl� şurubun (karamel�ze 
olmuş) arının s�nd�r�m s�stem�ne zarar vermes�d�r. 

İlk baharda yapılab�lecek �şlemler:
Arı popülasyonunun gel�ş�m�n� arttırmak üzere 
şerbetle besleme yapmak.
Kovanlara kabarmış petek vererek ana arıya 
yumurtlama sahası sağlamak
Arı kolon�ler�ne �ler�k� dönemlerde faydalanmak üzere 
temel petek vermek
Uçuş del�kler�n� gen�şletmek

Sun� Oğul Üret�m� (Bölme)

Yeter�nce güçlenen bal arıları ana arı yen�leme, nesl�n 
devamı, ana arıya yumurtlama ve kend�ler�ne bal 
depolama alanı sağlamak amacıyla doğal olarak oğul 
ver�rler. Ancak bu �şlem arıların ana nektar akımı 
dönem�ne g�r�ş�ne rastladığı �ç�n modern arıcılıkta 
ver�ml�l�ğ� düşüren b�r özell�k olarak kabul ed�l�r. Bu 
nedenle kolon�ler yeter�nce güçlü �se ve arı sayısı 
artırılmak �sten�yor �se ana nektar akımı dönem� 
önces�nde bölme yapılarak daha kontrollü olarak arı 
sayısı artırılab�l�r.

Doğal oğulu önlemek �ç�n şu tedb�rler alınab�l�r:

Ana arının kanatlarının kes�lmes�
Oğul meyl� fazla olan kolon�lerle çalışmamak
Kovan havalandırmasını artırmak
Kovan ser�nl�ğ�n� sağlayacak önlemler almak
Bal depolama ve kuluçka alanı sağlamak amacıyla bol 
m�ktarda petek vermek (oğul dönem�nde)
Ana arı yüksükler�n�n bozulması

B�r kolon�de bütün bu önlemlere rağmen oğul meyl� başlamış 

�se bu kolon�n�n oğul vermes� kaçınılmazdır. Bu durumda 

yapılması gereken �şlem Bölme yöntem�yle sun� oğul 

üretmekt�r. 

ARICILIK

İLKBAHAR BAKIM VE KONTROLLERİ

Erken İlkbahar Kontroller�;

Kış boyunca hava koşullarından etk�lenmeyen 
kolon�ler, bahar geld�ğ� zaman yaşamlarının en kr�t�k 
dönemler�ne g�rerler ve kolon�ler�n daha çok bu 
dönemde öldükler�  görülür.  Bunun neden� 
sonbaharda bırakılan bal stokunun b�tmes�, kış önces� 
populasyonu oluşturan b�reyler�n yaşam süreler�n� 
doldurmuş olması, bu dönemdek� kuluçka faal�yet� 
sonucu yen� doğan genç arıların kayıpların yer�n� 
dolduramaması ya da ana arının yaşlı ve ver�ms�z 
olması olab�l�r. 

Yapılacak Kontroller:

Kovandak� arı varlığı
Ana arı kontrolü
Fazla petekler�n alınması
Arının y�yecek varlığı
Uçuş del�ğ� kontrolü
Hastalık kontrolü
Varroa mücadeles�

Hava sıcaklığının 15 derece dolaylarına ulaştığı bahar 
başlangıcında �lkbahar kontroller�ne başlanab�l�r. Bu 
kontrollerde öncel�kle kovanda arı bulunup 
bulunmadığına bakılır. Arısı ölmüş kovanlar arılıktan 
çıkartılarak uçuş del�kler� kapatılır. 

Arısı yaşayan kovanlarda �se bal stoku ve ana arı 
kontrolü yapılır. Ana arısız kolon�lere rastlanırsa, 
bunlar erg�n arılarının değerlend�r�lmes� amacıyla 
ana arılı kolon�ler �le b�rleşt�r�l�r. Bal stoku yeters�z 
görülen kolon�lere katı yem (kek) ver�lerek bu 
dönemdek� bes�n �ht�yaçları karşılanır. Eğer şerbetle 
besleme yapılacak �se şeker-su oranı 2/1 olmalıdır. 
Kovan �çer�s�nde arının basmadığı çerçeveler var �se 
bunlar çıkartılarak arıların toplu ve sıkışık b�r 
durumda olması sağlanır. Kovan uçuş del�kler� 
kontrol ed�lerek gen�ş olanlar daraltılır. Bu dönemde 
kuluçka faal�yet� hızlanmadan varroa mücadeles� 
yapılmalıdır. 

SONBAHAR BAKIM VE KONTROLLERİ

Arılarda bal hasadının yapılması, o sezonun b�tm�ş yen� b�r 

sezonun başlaması anlamına gel�r k�, bu dönemde yapılacak her 

türlü bakım ve �hmal gelecek tüm b�r yıla yansıyacaktır. Bu 

nedenle bal hasadından hemen sonra sonbahar bakımına 

başlanmalıdır.

Kış İç�n Gerekl� Y�yeceğ�n Bırakılması

Kolon�lere kış y�yeceğ� olarak bal ve polen depolanmış petekler 

bırakılır. Ancak petekler tamamen balla dolu olmayıp alt 

yarılarındak� gözler boş olmalıdır. Çünkü kışın arılar bal dolu 

gözler üzer�nde değ�l, petekler�n balla dolu kısmının hemen 

altındak� boş gözler üzer�nde salkım kurarlar 

Özell�kle �lkbaharda taze polen gelmeye başlayıncaya kadar k� 

dönemde arıların yavru yet�şt�rmey� başlatıp sürdüreb�lmeler� 

�ç�n bırakılan ballı petekler�n 3-4 tanes�nde aynı zamanda 

yeter�nce polen de olmalıdır. Genel kural olarak kuluçkalıktak� 

bal hasat ed�lmey�p arıya bırakılmalıdır.
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