
 Ancak toplamda hırçınlık ve oğul eğilimi 

istenmeyen özellik olduğu için eksi (-) değer 

kullanılacaktır. 

 

Karakter İndeksi Hesaplama 

 Her koloninin her bir özelliği 5 puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

 Bu amaçla her bir karakter için arılıkta o yıl 

ölçülen en yüksek değer 5’e bölünerek elde 

edilecek birim değer 1 kabul edilecek ve bu 

karaktere ait ortalama bulunan birim değere 

bölünerek indeks hesaplanacaktır. 

 Örneğin; koloniler arasında en yüksek bal 

verimi 60 kg ve A kolonisinin bal verimi 

değeri 15 kg ise bu koloninin o yılki bal 

verimi indeksi 60 kg:5 = 12 kg, 15 kg:12 kg 

= 1.24 olacaktır. 

 Buna göre herhangi bir karakter için 

bulunacak indeks değeri, 0 ile 5 arasında bir 

değer olacaktır. 

 Ancak hırçınlık eğilimi için bulunan indeks 

değeri koloni sicil kartına (-) işareti ile 

kaydedilip koloni indeksi hesaplanırken bu 

işaretle kullanılacaktır. 

 

Koloni İndeksi Hesaplama 

 Her bir koloni için her bir karakter 

bakımından hesaplanan indeks değerlerinin 

toplamıdır. 

 Bir koloniye ait koloni indeksi “0” ile “ele 

alınan karakter sayısı x 5” arasında bir 

değer olacaktır. 

 Örneğin A kolonisinin indeks değerleri ve 

Toplam Koloni İndeks değeri hesaplaması 

aşağıdaki gibidir. 

 

İndekse Esas Özellikler İndeks Değeri 

Arılı Çerçeve İndeksi 2.50 

Yavrulu Alan İndeksi 2.00 

Hırçınlık Eğilim İndeksi -3.00 

Kışlama Yeteneği İndeksi 4.00 

Oğul Eğilimi İndeksi -1.00 

Bal Verim İndeksi 4.50 

Toplam Koloni İndeksi 9.00 

 

Seleksiyon Yapılması 

 Koloniler, Koloni İndeks değerlerine göre 

büyükten küçüğe doğru sıralanarak en 

yüksek koloni indeksine sahip ilk 20-50 

koloni damızlık olarak belirlenir. 

 Seçilen en iyi koloniler iki kısma ayrılarak 

birinci kısımdan ana arı, ikinci kısımdan 

erkek arı yetiştirilir. 

 Seçilen kolonilerden gereksinim kadar ana 

arı yetiştirilerek diğer kısımdan yetiştirilen 

erkek arılarla izole sahada çiftleştirilirler. 

İzole alan yok ise mevcut arılıkta çiftleşme 

gerçekleştirilir. Böylece damızlık erkek 

koloniden çiftleşme olasılığı artırılır. 

 Çiftleşmiş yeni ana arılarla, kolonilerin ana 

arıları değiştirilir ve bir yıl süreyle ele alınan 

karakterler bakımından ölçüm ve işlemlere 

devam edilir. 
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Örnek Arı Islah Çalışması 

 Islah çalışmaları ülkemiz için yeni olmakla 

birlikte uygulamada bir takım sıkıntılar 

yaşanmakta, her defasında yöntem 

konusunda arayışlar olmaktadır. 

 Bu nedenle taslak ıslah çalışmalarının 

bulunması daha sonra yapılacak olan 

çalışmalarda yol gösterici olmaktadır. Islah 

konusunda yapılmış olan örnek bir çalışma; 

materyal temini, uygulanacak yöntem ve 

takvim aşağıda verilmektedir. 

 

Damızlık Materyal Temini 

 Islah programına başlarken damızlık 

seçiminde yöreyi temsil eden ve uyum 

sağlamış genotiplerin önemi büyüktür. 

Göçer arıcılığın yaygınlaşması ve 

yurtdışından ana arı getirilmesi sonucunda 

var olan genotiplerde karışma söz 

konusudur. 

 Bu nedenle koloni materyali temin ederken 

bu durum göz önüne alınmalıdır. Göçer 

arıcıların girmediği, tamamen doğal 

koşullarda üretimin yapıldığı uzak dağ 

köylerinden koloni temin etmek en emin 

yoldur. Hatta ilkel kovanlardan koloni 

aktarmak da üzerinde duyarlılıkla durulacak 

bir yöntemdir. Yaklaşık 200 koloninin 

alınması, çalışmaya başlamak için idealdir. 

 Alınan koloniler çalışmanın yürütüleceği 

izole yere getirilirler. Elde edilen ana arıların 

yaşları farklı olduğu için değerlendirmek 

olası değildir. Bu nedenle çalışma 

başlangıcında tüm ana arılar öldürülerek 

kolonilerin kendi ana arılarını yetiştirmeleri 

sağlanır. 

 İlk çiftleşmede doğal çiftleşmeye izin 

verilerek kolonilerin aynı yaşta ana arı ile 

yarışa başlamaları sağlanır. Sonraki 

aşamalarda ise yapay tohumlama ile 

çalışmaya devam edilir. 

 200 koloni ile başlayacak seleksiyon 

süresince, belirlenen 25 adet damızlık 

koloninin her birinden 10 adet olmak üzere 

250 adet ana arı üretilip, bu 25 adet damızlık 

koloninin erkek arıları ile kontrollü 

döllenmeleri sağlanacaktır. 

 Döl kontrolleri sonunda 200 kolonilik 

sürüde aynı gözlemler ve değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

 

Ana Arıların Yetiştirilmesi 

 Islah çalışması ana arı ve erkek arılar 

üzerinden yürütüleceği için ana arıların 

yetiştirilme süreci önemlidir. Islah 

programlarında sağladığı kolaylık nedeniyle 

larva aşılama tekniği ile ana arılar yetiştirilir. 

 

Kolonilerin Yönetimi 

 Bakım: Kolonilere yapılan tüm bakım 

işlemleri eşit düzeyde yapılacak, bakımdan 

kaynaklanana farklılık oluşmasına izin 

verilmeyecektir. 

 Deneme süresince ve bütün kolonilere 

öncelikle kabartılmış petek ve sonrasında 

temel petek verilecektir. Temel peteklerin 

aynı firma ürünü olmasına dikkat edilecektir. 

 Besleme: Araştırma boyunca kolonilere 

gerek duyulması durumunda son baharda ve 

erken ilkbaharda 1:2 (su:şeker) oranında 

şeker şurubu ile besleme yapılırken diğer 

dönemlerde 1:1 şeker şurubuyla besleme 

yapılacaktır. 

 Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele: 
Koloniler sürekli gözetim altında olacak ve 

hastalık ve zararlı durumu gözlemlenecektir. 

Varroa için gerekli mücadele yapılacaktır. 

 Kayıt Tutma, Ölçüm Alma ve Gözlem: 
Deneme süresince 21 gün ara ile 

kolonilerde; arılı çerçeve sayısı, yavrulu 

alan, oğul eğilimi, sakinlik eğilimi, bal 

verimi ve kışlama yeteneği parametreleri ile 

veriler alınacaktır. 

 Flora Takibi ve Programı: Çalışmada 

kullanılan tüm koloniler aynı flora 

sahalarına götürülecektir. Verimlilik 

düzeylerini saptamak amacıyla floraca 

zengin alanlara götürerek en verimli 

genotiplerin öne çıkmasına olanak 

tanımalıdır. 

 

Davranış, Koloni Gelişimi, Verimlilik 

 Fizyolojik özellikler ve belirleme 

yöntemleri, kayıt tutma ve ölçüm alma ve 

gözlem kısmında bahsedilen parametreler ile 

ilgili aşağıdaki ölçümler yapılacaktır. 

1. Arılı Çerçeve Sayısı 

2. Yavrulu Alan 

3. Hırçınlık Eğilimi 

4. Kışlama Yeteneği 

5. Oğul Eğilimi 

6. Bal Verimi 

 

İndeks Hesaplanması 

 Koloni seleksiyon indeksi, o koloniye ait her 

karakter için hesaplanan indeks değerlerinin 

toplamıdır. 


