
 KKB’nin yaşam döngüsü ayrıntılı bir şekilde 

bilinmeli, larva ve ergininin nasıl tanınacağı 

konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. 

 KKB’nin var olup olmadığını takip için 

kovanlarda kontrol işlemi rutin yapılmalıdır. 

 KKB ve kontrolü hakkında sürekli bilgi 

sahibi olunmalıdır. Eğitim ve yayım 

çalışması yapılmalıdır. 

 Polinasyon amaçlı bombus kolonisi ithalinde 

KKB yönünden kontrol işlemi yapılmalıdır. 

 Ticari amaçlı ham balmumu ve petekli bal 

ile toprak veya komposta ekili/dikili bitki 

ithalinde KKB etkeni yönünden dikkatli 

olunmalıdır. 

 KKB’nin meyveyi sevmesi nedeniyle 

özellikle KKB bulaşıklığı olan ülkelerden 

meyve ithali konusunda gerekli duyarlılık 

gösterilmelidir. 

 Arı yetiştiricileri bal üretimi amacıyla ana 

arı ızgarası kullanmalıdırlar. Böylece ana 

arının ballık kısmına yumurtlaması 

engellenecektir. Bu ballı petekler yavrulu 

peteklere göre KKB tarafından daha az 

tercih edilmektedirler. 

 Bal süzme işlemi için alınan yavrulu ve ballı 

peteklerde bulunan KKB yumurtaları hızlı 

bir şekilde gelişerek peteklerin yapısının ve 

balın bozulmasına neden olacaktır. KKB 

zararını en aza indirmek amacıyla, hasat 

edilen petek ballar bir an önce süzülmelidir. 

Ancak petek balların -120C’de 12 saat 

süreyle tutulmaları sonucunda KBB’nin tüm 

evreleri yok olmaktadır. Ayrıca bal, süzme 

öncesinde depolanarak bekletilecekse, ortam 

nemi %50’den aşağı olmalıdır. Bu durum 

KKB yumurtalarının gelişmesini ve 

larvaların peteklere zarar vermesini 

engelleyecektir. 

 Ballı veya süzülmüş olarak depolanan 

petekler düzenli olarak KKB riskine karşı 

kontrol edilmelidirler. 

 Süzme işlemi sonrasında bal süzme yerinin 

temizliği ve kontrolü sıkı bir şekilde 

yapılmalıdır. KKB’nin yumurtlayacağı petek 

ve mum artıkları çevrede açık bir şekilde 

bırakılmamalıdır. 

 Bal süzme yerinde yere konulan bir 

flüoresan ışık kaynağı, pupa dönemi 

geçirmek için toprak arayan larvaları 

kendine çekecektir. Bu larvalar daha sonra 

toplanıp imha edilirler. 

 Zayıf koloniler KKB’ne karşı 

savunmasızdırlar. Çünkü petekleri ve 

kuluçka bölgesini korumak için arı sayısı 

yeterli değildir. Arılıkta zayıf koloni 

bulundurulmamaya dikkat edilmelidir. 

 Hafif kumlu topraklarda KKB populasyonu 

kolay geliştiği için bu yerlerde arılık 

oluşturulmamalı, ağır killi topraklar üzerinde 

arılık oluşturulmaya çalışılmalıdır. 

 Düşük KKB populasyonuna sahip olan veya 

hiç olmayan kolonilerden seleksiyon 

yapılmalıdır. Böylece gelecek nesilleri 

oluşturacak olan kolonilerin KKB’ne 

dirençli hatlardan oluşması sağlanacaktır. 

 İyi bir yönetim ve teknikle böceğin etkisi 

azaltılabilmektedir. Bu uygulamalar uygun 

arı yetiştiriciliği, iyi hijyen uygulamaları ve 

arılık yönetimi, böcekleri öldürmek için 

kovanda ve çevresindeki toprakta pestisit 

uygulamasıdır. 

 Kovanlar yerden 20-30 cm yükseklikte ve 

öne doğru %4 eğimli yerleştirilmelidirler. 
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Küçük Kovan Böceği 
 Küçük kovan böceğinin (Aethina tumida) 

doğal yaşam alanı Afrika olup Afrika bal 

arıları zararlıyla mücadele edebilmektedir 

 Meyve ithalatı ile ABD’ye bulaşmıştır. 

Dünyaya yayılmaya başlamıştır. Meyvelerle 

beslenir. 

 Ergini 5-7 mm x 3-4.5 mm boyutundadır. 

 Yumurtası 1.5x0.25 mm boyutundadır. 

 Bir dişi, günde 200 tüm yaşamı boyunca 

2.000’den fazla yumurta bırakır. 

 Larvanın baş kısmında 3 çift bacak bulunur. 

 4-6 ay yaşarlar ve 5 generasyon verirler. 

 Ergin böcek ve larvalar petek üzerine 

dışkıladığı için arılar tarafından terk edilir. 

 Kovan içinde ilaçla mücadelesi yoktur. Pupa 

dönemi arılıkta toprağa pestisit uygulaması 

ile mücadele yapılır. 

 
 

Yaşam Döngüsü 

 Ergin böcek yumurtlamak için kovana girer. 

 Polen ve yavrulu peteklere yumurtlarlar. 

 Yumurtadan 2-6 gün sonra larva çıkar. 

 Larvalar arı yumurtası ve yavrusu yanında 

bal ve polen yemeyi tercih eder. Bir petekte 

6000 larva bulunabilir. 

 10-14 gün sonra büyüme tamamlanır. 

 Olgunlaşan larvalar gelişimini tamamlamak 

için kovan dışına çıkarlar. 

 Toprağı kazarak içerisine girer ve pupa 

dönemi başlar. 

 Kumlu ve %5-25 nemli toprakları severler. 

 Pupa döneminden 3-4 hafta sonra çıkış olur. 

Çıkıştan 1 hafta sonra KKB yumurtlamak 

için kovana girer. 

 

 
 

 
 

KKB Larvasının Görünümü 

 
 

Pupa Döneminde KKB 

 
 

KKB’den Korunma Yolları 

 KKB gelişen dünyada yayılma eğiliminde 

olduğundan dolayı Avrupa’nın her yerine 

bulaşabileceği beklenmektedir. Kovanda 

ilaçlama ile engellenmesi söz konusu 

değildir. Bulaşmayı önlemek için; 

 Doğru kanallardan ve sağlıklı yerlerden arı 

kolonisi satın almaya özen gösterilmeli, 

kesinlikle yasal olmayan yollardan arı veya 

arı ürünü alınmamalıdır. 
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