


 Arılarda sonbahar bakımı bir 
bakıma kışa hazırlıktır 

 Sonbahar bakımı arıların kış 
ihtiyacı için kolonide yeterli 
besinin bulundurulması için 
yapılır. 

 Arılar sonbaharda daha çok 
polen tüketirler. 

 Arıların kışı rahat ve kayıpsız 
geçirebilmesi için sonbahar da 
önlemler alınmalıdır. 

 



 Arı kolonisinin kışı güçlü geçirmesi ve 
yavru yapmasını teşvik için arılara 
sonbaharda şurup 
verilmelidir.sonbaharda kullanılan 
şurup 1 ölçek su+2ölçek şeker 
olmalıdır.şurubun kristalize olmaması 
için de bir limon sıkılması tavsiye 
edilir.şerbet bu oranda hazırlanırsa 
kovan içinde ekşimez.sonbahar da bir 
kovan için 20 kg şurup 
yeterlidir.şuruplama havalar 
soğumadan yapılmalıdır.arıların şurubu 
olgunlaştırmalarına zaman 
tanınmalıdır. 



 Bal alındıktan sonra 15 20 gün 
arılara polen yogunlukta 
besleme yapılmalı ki ana arının 
yumurtlaması sağlanır. 

 Ana arıyı kıştan önce 
yumurtlamaya teşvik etmek kış 
için gerekli genç iş arı 
populasyonunu sağlamaktır. 

 Erken beslemede ise besinler 
yavru yerine yedek besin 
depolama olarak kullanılır. 



 Kışın normal kovanda en az 15-
20kg bal olmalı çerçevelerin en 
azından 4-5 adeti polenli 
olmalıdır. 

 Polenli çerçeve yok ise kaliteli 
kek hazırlanmalı 

 Petekler bal ve polenle dolu 
olmalı ballar ortada olmalı 

 Kış salkımı dolu peteklerde ve 
peteğin üst kısmında olur 

   



 Hastalık ve zararlı kontrolu 
yapılmalıdır 

 Bal hasadından sonra varroya 
karşı ilaçla mücadele 
yapılmalıdır. 

 Nosema hastalığı için de 
protozonlara etkili bir ilaç yılda 
bir defe kullanılmalıdır. 

 Kovandaki çatlak ve kırıklar 
gözden geçirilmelidir 

 



 Kuluçkalıktaki fazla ve 
lüzümsuz petekler çıkartılmalı 
Ballık tamamen indirilmeli  

 kovandaki ana arı kontrol edilip 
yaşlı ise değiştirilmelidir. 

 Ana arısı değiştirilen kovanlar 
bir hafta sürsince işçi arılar 
tarafından kabul edilip 
edilmediği kotrolleri yapılmalı. 

 Yeni ana arı verme süresi kasım 
ayı ortasına kadar verilmelidir. 



 Anası geç çiftleşmiş ve geç 
alınan oğullara sonbaharda 
mutlaka teşvik şurplaması 
yapılmalı.kışlayacak arı 
ailesinde bol miktarda genç 
işçi arı olmalıdır. 

 Kışa güçlü giren arılarda kış 
ölüleri daha az olur.ilkbaharda 
bu kovandan daha fazla bal 
üretilir ve daha fazla yavru 
yetiştirilir. 



SONBAHARDA YAPILACAKLARI 
ÖZETLERSEK: 

 Kovanları özenle incelenerek genç bir ana 
arı 

 Yeterli düzeyde besin maddesi ve geniş bir 
populasyonun bulunup bulunmadığı 
saptanır 

 Zayıf ve anasız koloniler birleştirilir güçlü 
koloniler elde edilir 

 Kovana yavrulu ve polenli çerçeve ilave 
edilmeli 

 Zayıf ailelere güçlü ailelerden üzerindeki 
sırları kazınmış ballı petekler verilmeli 

 



 Yeterli miktarda işçi arı olmalı işçi 
arıların sonbaharda erkek arıları 
kovandan atmaları normaldir. 

 

 Hastalık kontrolleri yapılmalı ve 
ilaçlama yapılmalı hasalık olmasa dahi 
koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. 

 

 Kovanın su almayacak şekilde bütün 
arızaların giderilmesi. 

 



   ARILARDA KIŞ BAKIMI 
 Arılarda kış ölü bir mevsimdir.bu nedenle arılar ya 

kışlaklarda ya da gerekli tedbirler alındıktan sonra 
dışarıda kışlatılmalıdır. 

 Arılar kış uykusuna yatmazlar.petekler üzerine 
kümelenerek kışı geçirirler 

 Ortam ısısı arının biyolojik faaliyetleri için 33-36 
derece uçabilmesi için asgari 7- 8 derece ve besin 
toplayabilmesi için en az 10-14 derece olması gerekir 

 Sıcak sahil bölgelerinde kış süresince havaların iyi 
olduğu günlerde uçuş yapabilirler. 

 



 Arılar kışı açıkta geçirecekse kuzeyi 
kapalı,güneş alan ve hakim rüzgarı 
arkaya alanbir yer seçilmelidir 

 Kovanlar muhakkak yerden 20-40 cm 
yükseklikte sehpalara alınmalıdır 

 Kovanların üst bezleri 
kalınlaştırılmalı kovan kapakları 
rüzgardan etkilenmemesi için 
üzerine ağırlık konmalıdır. 

 Soğuga karşı korumak aynı zamanda 
yabancı arıların böceklerin kovana 
girişini engel olmak için giriş deliği 
daraltılmalı 



 Uçuş deliği 1*5 cm olacak şekilde daraltılmalı 
kesinlikle tamamen kapatılmamalıdır. 

 Kovan içinde ölen arıların dışarı atılmasını 
kolaylaştırmak aynı zaman da su girmesini engellemek 
için kovanlara öne doğru hafif meyil verilmelidir. 

 Kışlatmada kovanlar gürültüsüz bir yerde olmalı.insan 
kedi,köpek ve diğer hayvanlar tarafından rahatsız 
edilmemelidir.rüzgar almayan yerler olmak 
zorundadır. 

 

 



 Naylonla örtülme tavsiye edilmez 
ise de Kovanlar naylonla 
örtülecekse rutubeti önlemek için 
kovanın üstüne eski kilim 
battaniye örtülebilir.kovan önü ve 
tahtası kesinlikle örtülmemelidir. 

 Kovanların üzeri örtülü değilse 
zaman zaman kovanın içine kar 
ve yağmur sularının girip 
girmediği kontrol edilmeli ve 
kapak üzerindeki kar birikintileri 
temizlenmelidir 

 Kış boyunca arılar rahatsız 
edilmemelidir. Bunun içinde 
yiyeceklerin sonbaharda eksiksiz 
temin edilmesi gerekmektedir. 



 Kış ölümlerinin asıl nedeni soğuk 
değil açlıktır 

 Normal bir kovan için standart 
15-20 kg bal olması 
gerekmektedir. 

 Kovanda kaliteli ballar 
bırakılmalı küflenmiş,ekşi,salgı 
balı gibi ballar olmamalıdır 

 Kovanda gereğinden fazla bal 
olursa balın soğugu absorbe etme 
özelliğinden dolayı arılar zor 
ısınırlar tüketilen her bal kovana 
nem verir arılar kış salkımında 
iken nemi uçuramazlar. 

 

 

 

 



 Gece gündüz arasındaki sıcaklık 
farkı fazla ise kovan açıp kapama 
sırasında arı bal yer .kışın kovan 
açılıp kapatılmamaya özen 
gösterilmeli. 

 Kovan tabanı temiz kuru olmalı 
ayrıca yerde nem le ilgili yada nem 
yapacak herhangi bir unsur 
bulunmamalıdır 

 Kış aylarındaki besleme kek le 
yapılan besleme tercih 
edilmelidir.sıvı besleme arılarda 
hastalık riskini arttırmaktadır. 

 



 Zayıf ve yaşlı ana arıların 
yumurtlama kapasiteleri az 
olduğu için kışa girişte yeterli 
yavru yetiştiremezler.koloni 
zayıf kalır.böyle zayıf koloniler 
kışı atlatsa bile zayıf koloni 
olurlar verim alınamaz 

 Soğuk ve açlıktan dolayı bazı 
kovanlar kış çıkışında 
sönebilir.soğukta arı hareketsiz 
kalır ve beslenemediği için ölür 

 Birçok böcek kışı uykuda geçirir 
veya uyku halinde geçirirken bal 
arıları koloni içerisinde 
minumum bir sıcaklığı 
sürdürmeye yeterli bir metabolik 
faaliyet içindedirler    

 



KIŞ SALKIMI 
 Arılar soğukkanlı hayvanlardır vücut ısılarını 

çevre ısılarına göre ayarlarlar. 

 Arı ailesi kışın havalar soğuduğu zaman bir 
araya gelerek kovan merkezinde kış salkımı 
denilen bir küme oluşturarak birbirlerinin 
vücut ısılarından yararlanırlar. 

 Kışın vücut ısısının ayarlanmasında,petek 
üzerinde toplanarak meydana getirdikleri 
kümelerin büyük rolü vardır 

 Arılar kış salkımını kovanın üst kısmında ve 
orta yerinde oluşturur 



 Sıcaklığın 14 derece altına düşer nispi nem de %50 nin 
altına düşerse arılar uçuşa çıkamazlar 

 Salkımın oluşabilmesi için kovan içi sıcaklığın 14 derece 
nin altına düşmesi gerekir 

 Dışarıdaki sıcaklık 14- 15 derece altına düştüğü zaman 
arılar küçük gruplar oluşturmaya başlar 

 sıcaklık 10 derece civarına düşünce arılar gömeçler 
üzerinde karın arka uçları dışa dönük ve birbirine 
sarılmış tek bir salkım şeklini alırlar 

 



 İşçi arılar  boş olan hücrelere tutunarak salkımın 
sağlam olmasını sağlar 

 Salkımın üst kısmı bal ile temas halindedir.salkım 
üzerindeki arılar bal yemek için gömeçler üzerindeki 
konumlarını değiştirirler 

 Salkımın iç kısımlarında bal yiyerek ısınan arılar dışa 
doğru ,dışarda üşüyen arılarda içe doğru yavaş yavaş 
hareket ederler. 

 



 Salkım sayesinde arılardan kaybolan ısı tamamlanır 

 Merkezdeki arılar bal yiyerek ısı üretirler 

 Salkım sıcaklığın düşmesi ile artar sıcaklığın azalması 
ile artar. 

 Dıştaki sıcaklı 7-8 dereceye düşmesine rağmen salkım 
içindeki sıcaklık 32-33 dereceye kadar yükselir.dıştaki 
sıcaklık 6 dereceden aşağıya düşmeye başladığında 
dıştaki arılar ölmeye başlar 



 Arıların kışı rahat geçirebilmeleri kış salkımı 
oluşturmalarına bağlıdır 

 Kışın kovanların açılması halinde,kış salkımı 
bozulacağından kış süresince kovanlara 
dokunulmamalıdır 

 Sonbahardan tüm yiyeceğin tedarik edilmesi 
gerekmektedir 

 Kışın balı sulandırmak için su taşıyan iyi havalarda 
dışarı uçup su getirebilirler  



 Ana salkımdan ayrı kalan bireyler ölürler 

 Salkım dış yüzünde tembel arılar,iç yüzünde ise 
çalışkan arılar olur 

 Arılar 0-10 derece arasında 2-3gün sonra ölürler 

 Arılar çerçeveden çerçeveye geçebiliyorlarsa zaiyat az 
olur.arılar çerçevenin bir yüzünde ve uyuşuk vaziyette 
ise beslenememekte ve ölmektedir 

 



 Arılar dışkılarını kışın tutarlar.havaların uygun olduğu 
zamanda dışarı çıkıp bırakırlar 

 İki katlı kovanlarda hareket kolaylığı vardır.bu nedenle 
arıcılığı iyi olan ülkelerde genellikle 2 katlı kovanlarda 
kışlatma yapılmaktadır 

 İşçi arıların kışın fazla yaşamasının sebebi beslenme ve 
iş azlığından ileri gelir kışa girecek arılar bol polen bol 
yağ protein depolarlar.arılar bu besin maddelerini 
abdomenin sırt kısmında bulunan kışa giren arılarda 
daha genişlemiş olan depo hücrelerinde biriktirirler  



 Nem arılara soğuktan daha zararlıdır.yeterli 
havalandırması olmayan nemli yerlerde kışlatılan 
kovanlarda petek ve örülerde küflenme olur 

 Kovan içindeki nemlilik kovan dışındaki nemliliğe 
eşittir.hava akımı sert olan bölgelerde kovan ağzı tel ile 
kapatılmalı üsten ufak bir havalandırma açılmalıdır 

 Dışarıda kışlatılan kovanlarda hava ısındığı anda arılar 
dışarı çıkacağından kovanın ağzı kapatılmaz 



 Bal arıları yazın yaşlandıkça enzim aktiviteleri azalır.kışın 
yüksek düzeyde kalır.kış beslenmesi zamanında 
yapılmalıdır,arılar şeker şurubunu olgunlaştırmak için 
zaman bulmalıdır.aksi takdirde dizanteri olabilir 

 Sırlanmış ballı petekler verilecekse taze ve çiçek balı tercih 
edilmelidir çünkü bu balların sindirimi kolaydır 

 Salgı ballarının mineral maddesi yüksek olduğundan 
sindirimi zordur bağırsaklarda fazla kalıntı bırakır bu 
kalıntılar uzun kış süresince bağırsakta kalacağından 
hazım bozukluklarına sebep olur.aynı zamanda çam balı 
ishale neden olan dekstrin içerir. 

 



 Kötü havalandırma sonucu kovan içinde oluşabilecek 
aşırı rutubet ve karbondioksit kireç hastalığına neden 
olabilmektedir 

 Kovanlar plastiklere sarılırsa rutubetlenir.bal 
tüketildikçe kovanda karbondioksit ve su oluşur yani 
rutubet artar 

 Kış aylarında %0-5 arası zaiyat iyi %10 normal %10 dan 
fazlası zarar olarak kabul edilmektedir. 



KIŞLATMANIN İYİ OLMASI İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLERİ 
ÖZETLERSEK; 

 Ana arı genç olmalıdır. 

 İşçi arı miktarını arttırmalıdır. 

 Kovanda kış için yeterli bal ve polen olmalıdır. 

 Arı ailesi sağlıklı olmalı ve havalandırma iyi olmalıdır. 

 Kovanların durumu iyi olmalıdır. 



 Kışlatma yeri iyi seçilmelidir. 

 a) Dışarıda kışlatma: Kovan uçuş deliği 1x5 cm ye kadar 
küçültülür. Kovan içindeki boşluk bölme tahtası ile kapatılır. 
Kovaları sert rüzgarlardan korumak için güneydoğu yönünde, 
hafif eğimli, su tutmayacak ve gürültüsüz bir yere koymak 
uygundur. Bütün ihtiyaçları karşılanan koloniler için soğuk 
havanın hiçbir sakıncası yoktur. Havasızlık nem ve direk 
rüzgarlar sorun oluşturabilir. Kovanlarda ısı izolasyonu 
sağlanmalıdır. 

 b) Paketleyerek kışlatma: Kovan uçuş deliği açık kalacak 
şekilde kovanın dışı ve içi izole edilir. 

 c) Kapalı yerlerde kışlatma: Kış soğuk geçen bölgelerde arılar 
içeride kışlatılabilir. Uçuş deliklerine tel takılarak kovanlar 
içeri alınır. Havasızlık ve rutubetten korunmalıdır. Aksi 
takdirde ahır tububeti ve pis kokusu gibi koşullar arıları 
öldürür 



KOLONİLERİN BESLENMESİ 
Ergin arılar; nektar, polen ve baldan oluşan bir besinle 

beslenirler. Polen yerine geçebilecek kekler, soya 
unu, kuru bira mayası ve süt tozu karışımıdır.  

Polen arıların protein gereksinimlerini karşılar. 

Nektar ve bal da arıların enerji gereksinimini karşılar. 



Ergin arıların su ihtiyacı 
Arılar balı sulandırmak ve kuluçkalıkta sıcaklığı 

düzenlemek için su tüketirler. 

Nektardan su ihtiyaçlarının bir kısmını karşılar. 

Yavru hücrelerinin yanında su ile sulandırılmış ballı su 
daima bulunur. 

Yüksek sıcaklıkta güçlü bir koloninin bir günde 4-5 lt su 
tükettiği hesaplanmıştır. 

Su taşıyan arılar bir günde ortalama 50 sefer yaparlar ve 
2,5 gr su taşırlar. 



 TEŞEKKÜRLER… 


