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Kolonilere Petek Verme 

 Kolonilerin petek işleme veya kabartmaları 

işlemine ilkbaharda başlanmalıdır. 

 Ana arısız kolonide petek işleme sona 

ermektedir. 

 Sezon içerisinde kolonilere en az ortalama 

1.5 kg (21-22 adet/koloni) temel petek 

işletilmelidir. Bu faaliyet esas nektar akım 

öncesi dönemde bitirilmelidir. 

 Bu amaçla petek işleme işi arıya mümkün 

olduğunca bal yerine şerbet verilerek 

yaptırılmalıdır. 

 

 
 

 Sadece şeker şurubu ile beslenerek 

balmumu salgılayan işçiler 15 günde vücut 

proteininin %20’sini kaybeder. 

 Bu durum balmumu salgılamak için protein 

sağlayan polene gereksinim olduğunu 

göstermektedir. 

 Böyle bir sorunla karşılaşıldığında taze 

polen ile hazırlanmış polen keki 

verilmelidir. Arıcılar erken dönemde 

yeterli ve uygun yemlemeyi 

yapamadıklarından petek işleme işi esas 

nektar akım dönemine kalmaktadır. Bu 

durumda arı getirdiği nektarı bala işleme 

yerine petek işlemede kullanacağı için 

koloni veriminde önemli kayıpları 

oluşacaktır. 

 Kolonilerde 13-18 günlük işçi arılar 

tarafından balmumu salgılanarak petek 

örülmektedir. 

 Son çerçevede arı yığılmasının görüldüğü 

durumlarda koloniye varsa kabartılmış 

petek, yoksa temel petek takılı çerçeve 

verilmelidir. 

 Arılara, dalak olarak tabir edilen peteklerin 

örülmesi için müsaade edilmemelidir. 

 Arıya petek ördürülürken en sondaki 

çerçeveden bir önceye temel petekli 

çerçeve konulmalıdır. 

 Koloniler 8 çerçeveye gelinceye değin 

mümkün olduğu kadar kabartılmış çerçeve 

verilmelidir. 

 Ana arı geçen seneden kalmış peteklere 

yeni peteklerden daha çok isteyerek 

yumurta atmaktadır.  

 Petek gözlerindeki gömlek kalıntıları 

yavruyu sıcak tutmakta olduğundan tercih 

sebebi olmaktadır. 

 

 
 

 Kabartılacak çerçeve sondan bir önceye 

konulduğunda 13-18 günlük işçi arılar o 

kısımda toplanacağından diğer arılara da 

engel olmamaktadırlar. 

 Petek kabartma şurup verilecek yapılacağı 

için şurupluk da yakın yere konulmalıdır. 

Bu durumda da çerçevelerin her iki 

yanından ayrı şurupluk veya kovan üstünde 

yerleştirilen şurupluklar kullanılmalıdır. 

 Özel bir uygulama olmadığı müddetçe, 

koloninin ortasında petek kabartma işlemi 

yapılmamalıdır. 

 Aynı anda iki petek verilmesi durumunda, 

her bir petek en dışta bulunan 

çerçevelerden bir önce verilmelidir. 

 Kuluçkalığın tam ortasına iki boş çerçeve 

yerleştirilmesi koloninin bölünmesine ve 

sonuçta anasız kalan tarafta yeni bir ana arı 

yetiştirilmesine neden olur. 

 Petek örme işlemi devam ettiği müddetçe 

şuruplukların dolu olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Şurup bittikçe taze olarak takviye 

edilmelidir. 

 Şurupluk içerisine arıların batıp önlemesini 

engelleyecek önlemler alınmalıdır. 
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