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Ana Arı Kalitesini 

Etkileyen Faktörler 
 Ana Arı Yetiştirilen Damızlık Koloninin 

Özellikleri: İstenilen karakterler bakımından 

üstün özelliklere sahip damızlık kolonilerden 

ana arı yetiştirilmelidir. 

 Aşılanan Larvanın Yaşı: Larva yaşı arttıkça 

elde edilen ana arıların kalitesinde düşme 

olmaktadır. Bir günlük yaştaki larvalardan 

yetiştirilen ana arılar istenilen özelliklere 

sahip olmaktadır. 

 Ana Arının Yetiştirilme Yöntemi: Doğal 

yolla veya oğul yöntemiyle yetiştirilen ana 

arılarda istenmeyen özellikler 

oluşabilmektedir. Larva aşılama ile 

yetiştirilen ana arılar ise kontrollü ve kaliteli 

ana arı yetiştirme olanağı tanımaktadır. 

 Başlatıcı ve Bitirici Kolonilerin Ergin ve 

Yavru Varlığı: Yetiştirilecek ana arılarda 

besleme etkin yapıldığı durumda kalite 

artmaktadır. Besleyici arıların nitelik ve 

niceliğinin yüksek düzeyde olması 

gerekmektedir. 

 Bir Koloniye Transfer Edilen Larva Sayısı: 

Bir koloninin üretebileceği arısütü miktarı 

belli düzeyde olduğu için besleyebileceği 

ana arı larvası da o oranda olmaktadır. Güçlü 

bir koloniye 45-60 adet larva transferi 

yapılabilmekte, larva sayısı arttıkça kalitenin 

düşmekte olduğu da unutulmamalıdır. 

 Ana Arı Yetiştirme Mevsimi: En uygun ana 

arı yetiştirme mevsimi bölgelere göre 

değişmekle birlikte, arıların oğul verme 

dönemidir. Diğer dönemlerle 

kıyaslandığında en kaliteli ana arılar bu 

dönemde üretilmektedir 

 Erkek Arı Varlığı: Ana arının kalitesi 

üzerine çiftleştiği erkek arıların sayısı 

etkilemekte olup o dönemde erkek arıların 

bolluğu çiftleşme etkinliğini etkilemektedir. 

 Kolonilerin Beslenmesi: Ana arı 

yetiştirilecek kolonilerde besleme yapılması 

durumunda ergin arıların arı sütü üretme 

etkinliği artmaktadır. 

 

Ana Arının Yumurtlamasına 

Etkili Faktörler 
 Ana Arının Irkı: Ana arının yumurtlaması ait 

olduğu coğrafi yerin etkisi altında ırkına 

bağlı olarak dönemler bazında değişebilir. 

 Ana Arının Yaşı: Ana arı genelde 2 yaşına 

kadar verimli bir yumurtlama etkinliğine 

sahip iken 2 yaşından sonra gittikçe azalan 

bir şekilde yumurtlama yapabilir. 

 Koloninin Ergin Arı ve Yavru Miktarı: Ana 

arının, kolonide bulunan ergin arıların 

bakabileceğinden fazla yumurta atmasına 

müsaade edilmeyeceğinden dolayı 

yumurtlaması ergin arılar ve onların 

bakmakta ve bakacak olduğu yavru miktarı 

ile sınırlanacaktır. 

 Yöre Florasının Durumu: Arıların olduğu 

yerdeki nektar akımı yumurtlamayı artırma 

ve kısıtlama yönünde etkili olacaktır. 

 Yetiştirme Mevsimi: Ana arının yetiştirildiği 

mevsimdeki bal, polen miktarı yetiştirilen 

ana arının yumurtalık tüpü sayısı gibi kalite 

kriterleri üzerine de etkili olduğu için oğul 

sezonunda yetiştirilen ana arılar daha etkin 

bir yumurtlama etkinliği gösterecektir. 

 Peteklerin Özellikleri: Ana arının 

yumurtlayacağı alanda bulunan boş petekler 

yumurtlama etkinliğini etkileyeceği gibi eski 

veya yeni peteklerin varlığı da yumurtlamak 

için tercih etme sürecini etkileyecektir. 

 Yumurtlama Alanının Varlığı: Kuluçkalıkta 

bulunan veya işçi arılarca ana arının 

yumurtlaması için hazırlanan petek gözleri 

ana arının yumurtlamasını etkilemektedir. 

 Ana Arının Yetiştirilme Şekli: Ana arının 

yetiştirildiği larva yaşı, yumurtalık tüpü 

sayısı gibi faktörler üzerine etkili 

olduğundan dolayı yumurtlama etkinliği 

larva yaşı ilerledikçe düşmektedir. Arıların 

kendi ana arısını yetiştirmesi durumunda, 

elde edilen ana arıların kalite özellikleri 

bilinmediğinden ana arıların yumurtlama 

etkinliğine de etkide bulunacaktır. 

 Ana Arının Fiziksel Durumu: Ana arının 

fiziksel kusurlarının bulunması durumunda 

yumurtlama etkinliği olumsuz düzeyde 

etkilenmektedir. 

 Kolonideki Parazit Bulaşıklığı: Varroa, arı 

biti gibi parazitlerin kovanda bulunma 

yoğunluğu besleme düzeyi ve hareket 

kabiliyeti üzerine olumsuz etkide 

bulunacağından ana arının yumurtlama 

etkinliğini de olumsuz etkileyecektir. 


