
 
 

Korunma Yöntemleri 

 Hastalık görüldüğünde ağır bulaşıklık olan 

petekler alınarak sağlıklı petekler 

konulmalıdır. Hastalıklı petekler yakılmalıdır. 

Arıların üşümesini önlemek için boş petekler 

alınmalıdır. Kovanlar sıcak tutulmalı, nem ve 

havasızlık oluşmasına müsaade 

edilmemelidir. En kısa zamanda kovanın ana 

arısı değiştirilmelidir. 

 Tedavi veya koruma amaçlı antibiyotik 

kullanımı yasaktır. Amerikan Yavru 

Çürüklüğünden korunmak için alınacak 

tedbirler bu hastalık için de geçerlidir. 

 

Kireç Hastalığı 

 Kireç hastalığının etmeni Ascosphaera apis 

'tir. Etken gıdalarla alınmaktadır. 

 Hastalığa yakalanan larvalar kireç beyazı bir 

renkte, petek içerisinde mumyalaşmaktadır. 

 Çevre kirliliği, yoğun antibiyotik kullanımı, 

arıların suni besinlerle beslenmeleri, katkılı 

balmumu kullanımı, aşırı nem, aşırı şurup 

kullanımı, uygun olmayan koloni kontrolleri 

ve oğul verme bu hastalığın ortaya çıkmasına 

etki eden etmenlerdendir. 

Hastalığı Önlemek İçin Alınacak Önlemler 

 Hastalığa dayanıklı hat kullanılmalıdır. 

 Türkiye'de temel petek imal eden işletmeler 

balmumunu sterilize ederek üretmelidirler. 

 Arıcılık ekipmanları Potasyum Hidroksit 

(KOH), Sodyum Hidroksit (NaOH, Kostik 

Soda) veya Sodyum Karbonat (Na2CO3, 

Çamaşır Sodası) maddelerinden herhangi biri 

80 derece ve üzeri sıcaklıkta %2-6 oranında 

suya karıştırılarak dezenfekte edilmelidir. 

 Kolonilerde çok yıllık petek kullanmamaya 

özen gösterilmelidir. 

 Arıcılar ilkbaharda oğul önleme ve arılarını 

bölme yapmak sureti ile çoğaltmalıdırlar. 

 Kolonilere gerekmedikçe antibiyotik başta 

olmak üzere ilaç uygulaması yapılmamalıdır. 

 İlkbaharda havaların serin olduğu günlerde 

koloni kontrolleri yapılmamalı, zorunluluk var 

ise kovan fazla açık tutulmamalıdır. 

 Kovanların havalandırmasına dikkat edilmeli, 

nem birikmesine olanak verilmemelidir. 

 Hastalıklı koloniden arılı, yavrulu ve ballı 

petekler sağlıklı kolonilere verilmemelidir. 
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Yavru Hastalıkları ile Mücadele 
 

 Arı hastalıkları temel olarak ergin arı 

(Nosema, Amoeba, Septisemi, Kronik Arı 

Felci vs) ve yavru (Amerikan YÇ, Avrupa 

YÇ, Kireç Hastalığı vs) hastalıkları olmak 

üzere ikiye ayrılırlar. 

 

Amerikan Yavru Çürüklüğü 

 Bal arılarının bilinen en tehlikeli yavru 

hastalığıdır. Etkeni spor haline geçme özelliği 

olan Paenibacillus larvae’dır. 

 Etken gıdalarla alınmaktadır. 

 İşçi ve erkek arı larvaları, ilk 3 gün arı sütü ile 

beslendiklerinden genç larvaların ilk 2 gün 

hastalığa yakalanma ihtimali çok zayıftır. 

Daha sonra larvalar hastalanmaktadır. 

 Hastalıklı kolonide gelişme hızı düşer, ergin 

arı sayısı ile yavru miktarında büyük azalma 

görülür. Arıların polen ve nektar toplama 

aktivitesi azalır. 

 Bakteriye ait sporlar 40 yıl kadar canlı 

kalabilmekte ve olumsuz şartlardan 

etkilenmemektedir. Balda kalıntı bırakması 

nedeniyle ülkemizde hastalığa karşı 

antibiyotik kullanımı yasaklanmıştır. 

 Bu nedenle herhangi bir antibiyotik ile tedavi 

edilmeye çalışılmamalıdır. 

 İhbarı mecburi hastalıklardandır. Hastalıkla 

bulaşık koloniler kovanı ile birlikte yakılarak 

imha edilmelidir.  

 Tüm arılar tarlacılıktan döndüğü vakitte böcek 

öldürücü kullanılarak tüm ergin arılar 

öldürülür ve yakma gerçekleştirilir. 

 

Belirtileri 

 Hastalıklı kolonide yavrulu alan düzgün 

olmayıp açık ve kapalı gözler karışmıştır. 

 Ölümler genelde kapalı gözlerdeki yavrularda 

görülür. 

 Kapalı petek gözlerinin üzerindeki sır tabakası 

içeriye doğru çökmüştür. Ölen larvaların 

bulunduğu gözün üzeri işçi arlar tarafından 

delinmiştir. 

 Kapalı petek gözlerin rengi matlaşmış, 

koyulaşmış veya yağlanmış gibidir. 

 Larvaların rengi sararmış, ileriki dönemlerde 

siyahlaşmış veya kahverengileşmiştir. 

 Hasta larvalara bir kibrit çöpü sokulduğunda 

lastik gibi uzamaktadır. 

 Hastalığın ileri aşamalarında kovandan tutkal 

kokusu yayılmaya başlar. 

 Ölüm pupa döneminde gerçekleşmiş ise 

pupanın dili petek gözü duvarına yapışıktır. 

 Ölen larvalar sulu ve yapışkan olup göz 

tabanına ve duvarına yapışırlar. Yapışkan 

kalıntının gözlerden dışarı atılması ve gözün 

temizlenmesi oldukça zordur.  

 Bu kalıntılar zamanla kuruyarak milyarlarca 

sporu içeren bir tabaka halinde gözün 

tabanına sıvanırlar. 

 

Alınacak Önlemler 

 Arılık temiz ve düzenli olmalıdır. 

 Hastalıklı petekler açıkta bırakılmamalıdır. 

 Kullanılmış malzeme satın almamalıdır. 

 Hastalıklı koloni satın alınmamalıdır. 

 Gereksiz besleme yapılmamalıdır. 

 Arılıkta yağmacılığa izin verilmemelidir. 

 Hastalıklı ve sağlıklı koloniler 

birleştirilmemelidir.  

 Arıların kovan şaşırmasını önleyici önlem 

alınmalıdır. 

 Koloniler hastalıksız bölgeye götürülmelidir. 

 Hastalıklı kovan tamamen yakılmalı, tüm 

kolonilerde koruyucu kültürel önlemler 

alınmalıdır. 

Amerikan YÇ’de Ölü Larvanın Uzaması 

 
 

Avrupa Yavru Çürüklüğü 

 Etkeni Melissococcus pluton’dur. Etken 

gıdalarla alınmaktadır. Amerikan Yavru 

Çürüklüğünde olduğu gibi hastalıklı kolonide 

gelişme hızı düşer, ergin arı sayısı ile yavru 

miktarında büyük azalma görülür. Arıların 

polen ve nektar toplama aktivitesi azalır. 

 Petek üzerinde yavrulu alan düzgün olmayıp 

açık ve kapalı gözler karışıktır. Ölümler 

genellikle açıkgözlerdeki larvalarda görülür. 

Larvanın rengi sarıya, sonra kahverengi ve 

siyaha dönüşür. Ölüm pupa döneminde 

olmuşsa kapalı gözler üzerinde delikler vardır. 

Kapalı petek göz üzerindeki sır tabakasının 

rengi matlaşarak içeriye doğru çöker. 

 Ölü larvanın kıvamı önceleri sulu ve 

yumuşak, sonra sertleşerek hamur kıvamı alır. 

 Ölü larvalar petek gözü tabanında C şeklinde 

kıvrılmış durumdadırlar. Gözün tabanına 

yapışmazlar ve gözden rahatlıkla 

çıkarılabilirler. 

 Hastalığın ileri aşamalarında kovandan 

kokuşmuş et kokusu yayılmaya başlar. 


