
 İlk yumurtalarını atana kadar bekletilir. 

Yumurtlayan ana arıyı koloniler kolay kabul 

edeceği için en uygun yöntemdir. Bu durum 

ana arının kafes içerisinde yumurtlamaya 

başlamasına ve kabulüne olanak tanır. 

 Bakire ana arıyı yeni çıkan yavrular kabul 

edeceği için diğer arılarca kabul edilmesi 

kolaylaşır. 

 Çerçeve üzerindeki işçi arılar, bir kutu içine 

silkilerek bir kaç kez çalkalanarak, vurulup 

ürkütülerek, peteksiz ve kuluçkasız serin 

yerde bir kaç saat bekledikten sonra verilen 

ana arıları bir kerede kabul ederler. 

 Petek gözlerinden yeni çıkmış işçi arılar yeni 

anayı her zaman kabul ederler. Bu yüzden 

arıcılar damızlık değeri yüksek olan ana 

arıyı genç işçi arıların yoğun olduğu 

peteklerin üzerine bırakmalıdırlar. 

 Eğer koloni çok uzun süre ana arısız 

kaldıysa ve ana arı yeni çıktıysa, ana arı 

kafesine gerek kalmadan koloniye 

kazandırılabilir. 

 Fakat ana arı, yüksükten çıkalı 4-5 gün 

olmuşsa, bu ana arı kolonide yumurtlayan 

ana arıdan daha zor kabul ettirilebilir. 

 Ana arı, nektar akımı döneminde daha kolay 

kabul ettirilir. Nektar akımı yoksa şurupla 

beslenmelidir. 

 Normal koşullarda, ana arısı olmayan 

koloniye genç döllenmiş ana arı verilirse, 

salgıladığı yabancı ana arı feromonları 

nedeniyle işçi arılar tarafından yabancı 

olarak algılanacağından öldürülecektir. 

 Bu yüzden, yeni ana arı ile kolonideki işçi 

arıların birbirine alışması için 3-4 gün ana 

arı kafesinde tutulması gerekir. 

 Bazen arıcının tecrübesiz davranışı veya ana 

arının huzursuzluğu, kovana verilmesi 

sırasında uçarak kaçmasına neden olabilir. 

 Ana arının kaçırılması durumunda arıcı 

kovandan biraz uzaklaşmalı ve 15-20 dakika 

beklemelidir. 

 Bir müddet sonra ana arının aynı yere geri 

döndüğünü ve kovanına girdiğini 

gözlemleyebilir. 

 Ana arı yarım saatte kovanına geri 

dönmezse, büyük olasılıkla yakında bulunan 

diğer bir kovana girmiştir.  

 Arıcı koloninin etrafında bulunan diğer 

kovanları kontrol ettiğinde top şeklindeki arı 

kümesi gördüğünde bu kümede bulunan ana 

arının biraz önce kovanından uçup giden ana 

arı olduğunu anlayabilir. 

 

Kafeste Ana Arının Doğru Şekilde Verilmesi 
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Ana Arı Kabullendirme 

 Ana arı kabullendirmeyi etkileyen önemli 

bir etken ana arının ırk veya tipidir. 

Koloninin kendi ırkından yetiştirilmiş ana 

arı, başka ırktan yetiştirilmiş ana arılara göre 

kolay kabullenilirler. 

 Her şeyden önce ana arı verilecek olan 

kolonide ana arı, yalancı ana, ana arı 

yüksüğü ve yumurta bulunmamalı, koloni 

oğula yatmış ve tarlacı arı fazla olmamalıdır. 

 Ana arı değiştirmede uygulanacak bir 

yöntem, ana arısı değiştirilecek olan 

koloninin ana arısının alındıktan hemen 

sonra kafeste yeni bir ana arı verilerek 

yapılır. 

 Ana arı kafeste yalnız ve işçi arılar 

çıkarılmış olmalıdır. 

 Kafes, ana arının dışarı çıkması için kek 

bölmesi dışardan arıların ulaşabileceği ve 

işçi arıların keki bitirerek ana arıyı dışarı 

çıkaracakları şekilde olmalıdır.  

 Kafes işçi arıların ana arıya dokunabileceği 

ve besin verebileceği büyüklükte gözlerden 

oluşmalıdır. 

 Kafes, arı sütü salgılayan genç arıların 

yoğun olduğu genç larva içeren iki çerçeve 

arasına verilmelidir. 

 Ana arı verildikten sonraki bir hafta 

içerisinde koloniye herhangi bir uygulama 

ve müdahalede bulunmamalıdır. 

 Ana arı kafesten çıkana kadar yüksük 

yapılmışsa, ana arı çıkınca bu gözler işçi 

arılar tarafından yok edilirler. 

 Arıcılık uygulamaları bakımından en uygun 

yöntem olup zaman zaman başarısızlıkla da 

sonuçlanmaktadır. Bu durumda farklı 

yöntemler denenmelidir. 

 5-6 çerçeveli orta kuvvetteki bir koloniye 

ana arı vermek için önce eski ana arı 

öldürülür. 

 5 gün ana arısız bir şekilde bekletilir. 6. gün 

sonunda kontrol yapılarak varsa tüm ana arı 

yüksükleri bozulur. 

 Kafes içerisindeki refakatçi işçi arılar 

çıkarılarak peteklerin ortasına kafeste ana arı 

verilir.  

 Kafeste kek kısmı aşağı bakacak şekilde, 

yavrulu alanın orta kısmındaki çerçevelerin 

arasına konulmalıdır. 

 Kafeste ana arı verildiğinin ikinci gününde 

ana arının çıkışını sağlamaları için kafesteki 

kekin olduğu kısımdaki tel açılmalı, işçi 

arıların ana arıya ulaşmalarına olanak 

tanınmalıdır. 

 Genel kural olarak, ana arı verilen koloniler 

1 hafta rahatsız edilmemelidir. 

 Güçlü kolonilere yeni ana arı 

kabullendirmek çok zordur. Bunun için 

güçlü koloniden bir adet arılı, bir adet kapalı 

yavrulu çerçeve alınarak bir ruşete konulur. 

Ayrıca genç işçi arı silkilerek takviye 

yapılır. 

 Kafes içerisinde ana arı kovanın orta 

kısmına yerleştirilir. Ana arı kafesindeki kek 

bölmesi içi arıların tüketerek ana arıyı 

çıkaracakları şekilde düzenlenir. Kovan 5 

km uzağa götürülür. Bir hafta sonra ruşet 

kontrol edilerek ana arıyı kabul durumuna 

bakılır. 

 Ana kovandaki ana arı alınarak imha edilir. 

Ana kovanın orta kısmına ruşetteki iki 

çerçeveli analı koloni, tüm arılara koku 

verilerek yerleştirilir. 

 Aynı işlem, koloni ikiye bölünerek anasız 

kalan kısma 6 gün sonra kafeste ana arı 

verilerek de yapılabilir. Daha sonra eski ana 

arı öldürülerek, bölünen iki koloni usulüne 

uygun olarak birleştirilir. 

 Özel olarak peteğe gömme şeklinde 

hazırlanan 10X10 boyutlarında ve 1.5 cm 

derinlikte kafeslerde de ana arı verilebilir. 

Bu kafes bakire veya çiftleşmiş ana arıyı 

koloniye vermek için kullanılır. 

 Peteğe kısmen gömülen kafesteki ana arı, 

yavrulu alandaki açık yavru gözlerinin 

olduğu yere konulur. 
 

Gömme Ana Arı Kafesi Hazırlama 
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