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Bal Arılarında Koloni Verimliliği 

 Arıcılıkta verimlilik, pek çok faktörün etkisi 

altındadır. Üretim sürecini etkileyen her bir 

faktör, gücü oranında verimliliği, dolayısıyla 

da arı ürünlerinin miktar ve kalitesini 

etkilemektedir. 

 Hayvan ıslahında 

“Verim=Genotip+Çevre” olarak ortaya 

konulan eşitlik kısaca bu durumu 

özetlemektedir. 

 Arıcılık açısından verim kavramı içerisine, 

arılardan elde edilen arı ürünlerinin miktar 

ve kalite özellikleri ile koloniyi oluşturan 

arıların özellikleri gibi tüm olaylar 

girmektedir. Bu nedenle ana arı veya koloni 

kalitesi gibi olayları irdelerken sadece bir 

karakter bakımından değil pek çok özellik 

bakımından değerlendirmekte fayda vardır. 

Aksi halde yanılgı kaçınılmazdır. 

 Verim üzerine etki eden en önemli faktör 

ana ve babadan oluşan genotiptir. Bir bal 

arısı kolonisi için kast edilen ise ana arı ve 

onun havada çiftleştiği erkek arılardır. 

 Ana arı kendi özellikleri ile erkek arıdan 

aldığı özellikleri döllerine aktararak 

koloninin özelliklerini belirler. 

 Çevre, üretim sürecinin yürütüleceği doğal 

ortamdır. Bunun içerisinde arı kolonilerinin 

bulunduğu çevre yanında mevsimsel 

koşullar, iklim değişiklikleri, bitki varlığı, 

doğada bulunan diğer böcekler, arıcının 

yeteneği, kullanılan alet ve ekipmanlar başta 

olmak üzere pek çok faktör bulunmaktadır. 

 Çevresel faktörler, verimliliğe etki edenler 

içerisinde en zor kontrol altına alınanları 

içermektedir. Zira sıcaklık, rüzgâr ve nem 

gibi iklimsel koşullar gerek arıların tarlacılık 

faaliyetleri gerekse bitkilerin polen ve nektar 

salımı üzerine etkide bulunmaktadır.  

 Bunları kontrol etmek bir tarafa, bunların 

etkisi altında olmadan arıların çalışması da 

imkânsızdır. 

 Birinci aşamada arıcılık yapılan yöreye ve 

üretim desenine uygun ana arı ve onun 

çiftleştiği erkek arı genotiplerini sağlıklı ve 

isabetli bir şekilde saptamak esastır. 

 Ana arının ideal koşullarda yetiştirilmiş ve 

çiftleşmiş olmasına da özellikle dikkat 

etmek gerekir. İkinci aşamada ise flora 

takibi, kovan tipi ve arıcılık eğitimi başta 

olmak üzere çevresel koşulları mümkün 

olduğu kadar iyileştirmek ve en üst düzeyde 

tutmaktır. 

 Eşitliğin sağ tarafında bulunan genotip ve 

çevresel koşullar ne kadar ideal ölçülere 

yaklaşırsa verimlilik de o düzeyde artacaktır. 

 Verimliliğin artması da arıcıya kar olarak 

yansıyacağı gibi ülke ekonomisine de 

önemli katkı sağlayacaktır.  

 Aksi durumda ise her başarısız ve verimsiz 

bir üretimin arkasında en az bir genotip veya 

çevresel faktör olduğu, bu faktörün de 

iyileştirilmeden verimliliğin 

sağlanabileceğini düşünmek sadece hayaldir. 

 


