
 Anasız başlatıcı kovana verilen petek gözleri 

işçi arılar tarafından aşağı doğru 

genişletilerek ana arı yüksükleri oluşturulur. 

 Yüksükler çıkmaya yakın kesilip alınarak 

anasız kolonilere verilir. 

 

 
 

 

Zımbalama Yöntemi ile Ana Arı Yetiştirme 

 Ana arı yetiştiriciliği yapacak amatör 

arıcıların da kolaylıkla yapabileceği bir 

sistemdir. 

 Bu sistemde yüzük şeklinde büyüklüğünde bir 

metal kalıbın bağlı olduğu bir çubuk 

kullanılmaktadır.  

 Uygulamaya başlamadan önce damızlık 

kolonide ana arı bir çerçeveye hapsedilerek 

yumurtlaması sağlanır. 

 Ana arının yumurtlamasına göre 4 veya 5. 

günde petek çıkarılır ve üzerindeki arılar 

uzaklaştırılır. 

 Hafifçe ısıtılan kalıp seçilen larvanın 

bulunduğu petek gözünü ortalayacak şekilde 

bastırılarak çıkartılır. 

 Aşılama çerçevesi üzerine yanlarından hafifçe 

bastırılarak yapıştırılır. 

 Yeteri kadar ana arı yüksüğü yapıştırıldıktan 

sonra aşılama çerçevesi anasız başlatıcı 

koloninin ortasına konularak işlem 

tamamlanır. 
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Alley Yöntemiyle Ana Arı Yetiştirme 

 Ana arının bulunduğu koloniye boş bir petek 

verilerek ana arının peteğe yumurtlaması 

sağlanır. 

 Uygun yaşta larva içeren bu çerçeve alınarak 

orta kısmında bir sıra halinde petek gözleri 

bulunacak şekilde ince şeritler kesilir. 

 Alınan bu şeritler ana arı yetiştiriciliğinde 

kullanılmak üzere önceden hazırlanmış ve 

üç sıra halinde kendi ekseni etrafında dönen 

çıtalara sahip olan çerçevedeki çıtalar 

üzerine yapıştırılırlar. 

 Şeritler üzerinde bir sıra halinde bulunan 

petek gözlerinden biri bırakılıp ikisi 

bozulmak kaydıyla tüm şeritler düzenlenir. 

Ya da şerit olduğu gibi yapıştırılır. 

 Hazırlanmış olan bu şeritler yapıştırıldığı 

çıtalar döndürülmek suretiyle yönü aşağıya 

bakacak şekilde, ana arısız ana arı üretim 

kolonilerine yerleştirilirler. 

 Kolonide bulunan işçi arılar verilen bu petek 

gözlerine ilgi göstererek onlardan ana arı 

yetiştirmeye başlarlar. 

 Bu yüksükler çıkmaya yakın dönemde 

alınarak gereksinim duyulan kolonilere, 

peteklerine yapıştırılarak verilirler. 

 

Miller Yöntemiyle Ana Arı Yetiştirme 

 Temel petek, 5-8 cm genişliğinde ve çerçeve 

derinliğine yakın bir şekilde 3-4 adet 

parçalara bölünerek hazırlanır. Petek 

parçaları bir tarafından boş çerçevenin üst 

kısmından tutturularak aşağı doğru sarkıtılır. 

 Hazırlanan bu çerçeve, seçilen damızlık 

koloninin kuluçkalığına konulur. Arılar 

temel peteği kabartırlar. Birkaç gün içinde 

petek, yumurta ve kenarlarda genç larvaları 

içerir. Bu durumda petek yüksük yapım 

kolonileri için hazırdır. 

 

 

 

 

 Kullanılmadan 1-2 saat önce yüksük yapıcı 

koloni, kuvvetli bir koloniden alınan 

peteklerle üzerindeki arılarla ve en genç 

yavrularla transfer edilerek hazırlanır. 

Böylece anasız fakat genç, kuvvetli yavruları 

barındıran, ortasında boşluk bulunan bir 

kovan hazırlanmış olur. 

 Bu kolonide bulunan işçi arılar ana arılarının 

kaybolduğunu fark ettiklerinde koloniye 

verilmiş olan ve genç larva içermekle 

birlikte aşağıya doğru sarkan ve uç kısmında 

genç larva bulunan peteklerde ana arı 

yüksüğünü oluşturmaya başlarlar. 

 10 gün sonra çok sayıda ana arı yüksüğü 

anasız kolonilere dağıtım için hazırdır.  

 Yüksükler, etrafında yeterli miktarda bir 

parça mumla petekten dikkatle kesilip 

alınarak mümkün olduğu kadar en kısa 

zamanda anasız kolonilere verilir. 

 

Hopkins Yöntemiyle Ana Arı Yetiştirme 

 Temel petek takılı olan çerçeve önce 

damızlık koloniye verilir ve ana arının bu 

peteğe yumurtlaması sağlanır. 

 Larvalar uygun yaşa geldiğinde petek 

yüzeyi, üç sıra larvalı petek gözü içerecek 

şekilde ince şeritlere ayrılır. Ya da olduğu 

gibi kullanılır. 

 Larva içeren petek gözleri kalacak şekilde 

çevresinde bulunan diğer larva ve petek 

gözleri imha edilir. 

 Peteğin işlem yapılan kısmı aşağı gelecek 

şekilde taşıyıcısı ile birlikte özel olarak 

hazırlanmış kovanın üst kısmına gözler aşağı 

bakacak şekilde yerleştirilir. 

 Larvaların üşümemesi için peteğin yukarıda 

kalan kısmı bezle örtülerek sıcak tutulur. 
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