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Önsöz 
Arıcılık, ekonomik anlamda yapılan tarımsal bir uğraş 

alanıdır. Dünya’da ve ülkemizde pek çok aile bu sektörden 
geçinmekte, her geçen gün profesyonelleşme oranı da 
artmaktadır. Gittikçe gelişmekte olan bu sektör, arı hastalık ve 
zararlıları yönünden de büyük bir risk altında bulunmaktadır. 
Ülkeler arası materyal değişiminin yaygınlaşması, ulusal bazda 
arıcıların göçer arıcılık yapması gibi faktörler hastalık ve 
parazitlerin bulaşıklık riski ve düzeyini sürekli artırmaktadır. 

Hindistan kökenli bir parazit olan varroa uzun yıllardır 
dünyanın pek çok yerine yayılarak olumsuz etkide bulunmuştur. 
Koloni ölümleri olarak kendini göstermekle birlikte, yapılan 
mücadelenin doğal bir sonucu olarak dolaylı bir şekilde balda 
da kalıntı düzeyinin oluşmasına ve zaman zaman da 
yükselmesine neden olmaktadır. Varroaya karşı mücadelede 
kullanılan ilaçların bu olumsuz etkisi sektörde faaliyet gösteren 
herkesi yakından ilgilendirmekte, kalıntı riskini en aza 
indirebilecek ilaç ve yöntem arayışlarına neden olmaktadır. 

Şu da bir gerçektir ki günümüzde varroanın bal arısı 
kolonilerine verdiği zarar, ilk yıllarda verdiği ile 
kıyaslandığında kontrol edilebilir durumdadır. Ancak bu da 
yeterli görünmemektedir. Zira dünyamız hızla gelişmekte ve 
sağlıklı ürün elde edilmesi ülkelerin öncelikleri arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle arı yetiştiricilerinin varroanın biyolojisi 
ile kolonilere zararı konularında kapsamlı bilgiye sahip 
olmaları zorunludur. Bunun yanında varroayla etkin mücadele 
teknikleri, ilaç kullanımı ve balda kalıntı oluşturabilecek 
uygulamalardan uzak durmayı birlikte düşünmelidirler. 

Hazırlanan bu kitap ile arı kolonilerinin kanını sömüren 
ve performansını düşüren Varroanın biyolojsi ile mücadelede 
kullanılan bir kısım ilaç ve uygulamaları arı yetiştiricilerimizin 
öğrenmesi, bu konularda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Kitabın tüm arı yetiştiricilerimize yararlı olmasını dilerim. 

Dr. Ali KORKMAZ 
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1. Giriş 
Bal arısı yetiştiriciliği dünya üzerindeki ekonomik 

öneme sahip tarımsal faaliyetlerin başında gelmektedir. Gerek 
arı ürünlerinin çeşitliliği gerekse polinasyona olan katkıları 
nedeniyle bal arıları günümüzdeki önemini her geçen gün 
artırmaktadır. Ülke ekonomilerine olan katkısı yanında gittikçe 
gelişen bir sektör olarak da ülkemiz ve dünya ekonomisinde 
yerini sağlamlaştırmaktadır. Ancak arıcılık geliştikçe sorunları 
da artmakta, sektör bu sorunları çözmek amacıyla yeni çözüm 
yolları üretmek durumunda kalmaktadır. Hastalık ve 
zararlıların da her geçen gün yaygınlaşması bu anlamda bir 
rutin olarak gelişmektedir. 1900’lerin başına kadar dünya 
arıcılığında çok ciddi bir zararı söz konusu olmayan varroa 
paraziti de ülkeler ve kıtalar arası ticaret ve materyal 
değişiminin yaygınlaşması sonucunda önce bölgesel düzeyde, 
daha sonraları ise küresel düzeyde yayılmaya başlamıştır. 
Günümüzde ise tüm ülkelerin arıcılık sektörünün birinci sorunu 
olarak öne çıkmıştır. Artık dünya üzerinde varroa bulaşıklığı 
veya riski olmayan koloni yoktur. Bu nedenle tüm dünya 
arıcıları varroa ile birlikte yaşamak zorundadır. Varroayı 
kökünden kazımak gibi ütopik bir yaklaşım tarihe karışmış, 
ekonomik zarar eşiğinin altına çekilmiş bir şekilde varroa ile 
birlikte yaşamak ilke haline gelmiştir. Yeni savaşım teknikleri 
ve ilaçlar ile varroayla mücadele sürmekte, arıcılık içinde 
varroa ile savaşım da bir alt sektör olarak ön plana çıkmaktadır. 

Gerek ilaçlı gerekse ilaçsız tekniklerle olan varroa ile 
mücadele süreci, yeni stratejiler ile yürütülmektedir. Arıcıların 
bilinçlenmesi ve ortak mücadele stratejilerinin gelişmesi 
varroaya karşı mücadelede avantaj sağlayacak iki argüman 
olarak önümüzde durmaktadır. Kolay ve etkin uygulanabilirliği 
nedeniyle ilaçlı mücadele hala önceliğini korumaktadır. Bu 
nedenle arıcıların varroanın biyolojisi yanında mücadele 
teknikleri ve ilaçların kullanım şekli, dozu ve zamanı hakkında 
yeterince bilgi sahibi olarak uygulama yapmaları, başarı 
sağlamanın ilk koşulu olarak öne çıkmaktadır. 
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2. Varroanın Dünya’da Yayılışı 
Varroa paraziti (Varroa destructor) Apis mellifera bal 

arılarının en ciddi sorunlarından birisidir. Dünyada her geçen 
gün ve sürekli yayılmaktadır. Bulaştığı yıllardan itibaren Asya, 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’da önemli derecede 
arı kolonisi ölümlerine neden olmuştur. 

Arıların larva, pupa ve erginleri üzerinde hemolenfini 
emerek yaşamını sürdürmektedir. Hem kapalı yavru gözlerinde 
larvalar üzerinde ve hem de ergin arılarda yaşaması, koloni 
yaşam düzenine çok iyi uyum sağlaması ve kolayca bir arıdan 
diğer arıya geçebilmesi, kontrolünü ve mücadelesini 
güçleştirmektedir. Bu sebeple ülkemiz ve dünya arıcılığı ciddi 
bir şekilde bu akarın tehdidi altında bulunmaktadır. 

Varroa, bal arısının yaşadığı ve kendisinin ulaşabildiği 
her yerde onun paraziti olabilecek güç ve özelliktedir. Petek 
gözlerindeki larva üzerinde bir veya birkaç varroa olduğunda 
bal arısı larvası gelişmesini sürdürebilmekte, fakat bu sayı 6 
veya daha fazla olduğunda ise larva döneminde ölüm olmakta 
veya olgunlaşarak meydana gelen ve gözden çıkan ergin arı, 
normal yaşamsal fonksiyonlarını yapamamaktadır. 

Ağır bulaşıklık veya etkisiz mücadele durumunda bal 
arılarının kitle halinde ölümüne neden olan varroa akarı, halen 
ülkemizdeki bütün kolonilerde değişik yoğunluklarda mevcut 
olup arıcılığımızın en önemli sorunları arasında birinci sırada 
yer almaktadır. Mücadele yapılmadığı veya gelişigüzel ilaçlarla 
bilinçsiz bir şekilde parazite karşı önlem alınmaya çalışıldığı 
durumlarda arı bireyleri büyük ölçüde zarar görmekte ve bazen 
birçok kovan bir anda sönebilmektedir. 

Dünya’da var olan 4 arı türünden, varroa yalnızca Apis 
cerana ve Apis mellifera kolonilerinde yaşayabilmektedir. Apis 
dorsata ve Apis florea kolonilerinde ise görülmemektedir. Arı 
akarının konukçusu olan bal arısı türleri, kovan içinde yaşarlar 
ve kovan içi sıcaklığını sabit tutarlar. Bu yüzden akar, açıkta 
bir dal üzerinde petek örerek yaşam sürdüren Apis dorsata ve 
Apis florea türlerinde yaşayamamaktadır. 
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2010 Yılı İtibariyle Varroanın Saptandığı Ülkeler 
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Varroa, Endonezya’nın Java adasında Apis cerana 
üzerinde ilk defa tespit edilmiş ve Hollandalı A. C. Qudemans 
(1904) tarafından aynı yıl varroa adıyla tanımı yapılmıştır. 
Akar dünyaya Güneydoğu Asya’dan yayılmış ve zararlının 
Apis cerana’da bulunmasından yaklaşık 50 yıl sonra yayılmaya 
başlamıştır. Akar Apis cerana’da fazla zararlı olmadığından o 
dönemlerde üzerinde pek fazla araştırma yapılmamıştır. 

 

 
Petek Üzerinde Apis cerana Ana Arı ve İşçi Arıları 

 
Uzun yıllardan beri varroa, Hindistan arısı birlikte 

yaşamaktadır. Hindistan arıları geliştirdikleri çeşitli savunma 
mekanizmalarıyla parazite karşı kendilerini korumaktadırlar. 
Bu mekanizmaları sayesinde varroanın çoğalmasını ve 
koloniye zarar vermesini önleyebilmektedirler. Parazite karşı 
duyarlı olan Apis cerana arısı temizlik dansı ile akarın varlığını 
birbirlerine bildirirler. Dansı izleyen arılar, dans eden arıyı 
varroa parazitlerinden temizlerler. Diğer taraftan varroa, Apis 
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cerana işçi arı gözlerinde gelişmesini tamamlayamamakta, 
yalnızca erkek arı gözlerinde çoğalabilmektedirler. 

Varroanın Apis mellifera’ya bulaşması ilk defa 1962 
yılında Hong Kong’dan Rusya kuşağına gönderilen arılar 
vasıtasıyla olmuştur. 1963 yılında da Filipinler’de görülmüştür. 
1964 yılında Rusya’nın doğusunda Manchuria sınırına yakın 
bir yerde rastlanmıştır. 1965 yılında Japonya’ya bulaşmış, 10 
yıl içinde ülkenin her yerine yayılmıştır. 

Akar, 1970–1976 yılları arasında Rusya’da büyük 
koloni kayıplarına neden olurken; 1973 yılında Japonya’dan 
Paraguay’a ihraç edilen bulaşık kovanlarla taşınmış ve Güney 
Amerika’ya sıçramıştır. Akar hızla Arjantin, Brezilya ve 
Kolombiya’ya yayılmış ve Orta Amerika’nın kuzeyinde 
Meksika’da da saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
ise ilk defa 1987 yılında 3 eyalette tespit edilmiş, aynı yıl 
Kanada’ya bulaştığı bildirilmiştir. 

Arı akarının Avrupa’ya yayılması iki yolla 
gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki, Kırım’ın kuzeyinde ve 
Ukrayna’da yaşayan köylülerin Avrupa Rusya’sına 
yerleştirilmeleri sırasında, arıcıların enfeksiyon almış 
kovanlarını da bu yeni yerleşim alanlarına taşımalarıyla 
olmuştur. 

Diğer ikinci yol ise, üzerinde bilimsel araştırmalar 
yapmak amacıyla Pakistan’dan Federal Almanya’ya 1974 
yılında getirilen bulaşık kovanlardır. Ancak bu deneme 
kovanlarının tamamı olası bir bulaşmayı önlemek amacıyla 
kısa sürede yakılarak yok edilmiştir. Yine de bazı kolonilerde 
arı akarına rastlanması, daha yoğun iç karantina önlemlerinin 
alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 

1970 yılında Avrupa Rusya’sı ve özellikle 
Kafkasya’dan Bulgaristan’a bulaşmış biyolojik materyal nakli 
ile geçen varroa, bu ülkeden 1972 yılında Yugoslavya’ya, 1976 
yılında Türkiye’ye, 1977’de Romanya’ya ve 1978 yılında da 
Yunanistan’a bulaşmıştır. Varroanın 1982 yılında da Kıbrıs’a, 
Güney İtalya’ya ve Fransa’ya girdiği belirlenmiştir. 



Kahrolsun Varroa! 

 

6 

 
Apis cerana Peteklerinde Erkek Arı Gözleri 

 
Arı akarının 1976 yılında doğal bulaşma yolları ile 

Bulgaristan’dan ülkemizin Trakya bölgesine girdiği tahmin 
edilmektedir. Egeli arıcıların ayçiçeği balı için yaz ayları 
başlarında kolonilerini Trakya bölgesine götürmeleri sonucu bu 
akarın hızla yayılmasına etkide bulunmuşlardır. 

Zararlı ilk zamanlar, arı bitine çok benzetilmesinden 
dolayı dikkat çekmemiştir. Ancak 1978 yılı ilkbaharında Muğla 
ve İzmir’den gelen arıcıların başvurusu ile ilk tespitler 
yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının 1979–1981 yılları 
arasında ülke çapında düzenlediği varroa taramasında 7 il 
dışında 60 ilin bulaşık olduğu anlaşılmış, 1983 yılında ise 
bütün illerin bulaşık olduğu saptanmıştır. 

1984 yılından sonra arıcıların, arı kolonilerini varroaya 
karşı ilaçlamaya biraz daha fazla önem vermeleri sonucu 
belirgin bir şekilde iyiye doğru gitmiştir. Arı akarı 1976 yılında 
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ülkemize girişiyle %6-100’e varan oranda enfeksiyon yapmış 
ve binlerce arı kolonisinin yok olmasına neden olmuştur. 
Günümüze gelindiğinde ise varroa tüm kovanlara bulaşmış 
durumdadır. 

Varroanın dünya üzerinde yaygın üç türü bulunmaktadır. 
Uzun yıllar ülkemizde yaygın olan türünün Varroa jacobsoni 
olduğu düşünülmekte idi. Ancak son yıllarda bazı 
araştırmacılar, Varroa jacobsoni üzerine yapılan çalışmalarla, 
özellikle Apis cerana üzerinde, Güney ve Doğu Asya‘daki 
vücut ölçüleri ile Apis mellifera’daki ölçüler arasında önemli 
farklar olduğunu belirlemişlerdir. Zamanla Asya’daki varroa 
ile Dünya’nın geri kalan kısmındaki varroalar arasında önemli 
farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Varroanın birden fazla türü olduğu, değişik genetik 
yapısı ve morfometrik özelliklerine göre üç tanesinin önemli 
olduğu, bunlardan birincisinin Varroa jacobsoni diğer ikisinin 
de yeni isimlendirilen Varroa destructor’un, Kore ve Japon-
Tayland hatları olduğunu belirtmişlerdir. Varroa destructor’un 
Japon-Tayland hattı Japonya ve Tayland’ta Apis cerana’da, bu 
ülkelere ek olarak Güney Amerika’da Apis mellifera’da tespit 
edilmiştir. 

Varroa destructor’un Kore hattı ise Güney Kore (Apis 
cerana) ile Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’ya 
yayılmıştır. Varroa destructor (Kore hattı) en patojen Varroa 
türüdür. Varroa jacobsoni’den yaklaşık 0,1x0.2 mm daha 
büyük ve yarı dairesel görüntüsü ile farklı morfolojidedir.  

Varroa destructor hızlı üreyip çoğalması (5-6 gün 
gelişme siklusu), erkek arı gözleri kadar işçi arı gözlerini tercih 
etmesi ve kullanılan ilaçlara verdiği direnç ile arıcılığımızı 
zorlamaktadır. Son yıllarda varroayı daha iyi kavramak ve 
kontrol altına almak için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 

 
3. Varroanın Morfolojik Yapısı 
Ergin dişi varroalar 1.00-1.77 mm uzunluğunda, 1.50-

1.99 mm genişliğinde koyu-kızıl kahverengi renktedirler. 
Erkek varrolar dişilerden daha küçük olup 0.75-0.98 mm 
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uzunluk, 0.70-0.88 mm genişlikte ve gri-beyaz sarımtrak 
renktedirler. Her iki cinsiyetteki varroalar da çıplak gözle 
görülebilmektedirler. Dişi varroaları ergin arı, larva ve pupa 
üzerinde veya kovan içerisinde herhangi bir yerde görmek 
mümkün iken erkek varroaları yalnızca petek gözler içerisinde 
görebiliriz. Çünkü erkek varroalar petek gözler içerisinde dişi 
varroalar ile çiftleşir ve ölürler. 

Varroaların vücut kenarları karına doğru hafifçe 
kıvrılmış sert bir kitin tabakası ile örtülmüştür. Parazitin 
vücudu iki ana bölümden oluşmuştur. Bunlar ön ve orta kısmı 
oluşturan, ağız parçalarının da yer aldığı ganathosoma ve arka 
tarafta kalan, dört çift bacağı da içine alan idiosomadır. 

Dişiler delici-emici ağız yapısına sahip olup, ağızda eğri 
uçlu ve keskin bir çift chelicera bulunmakta olup her chelicera 
ileri geri hareket edebilir ve ön kısımda bulunan iğneler 
yardımıyla arının segmentleri arasında rahatlıkla tutunabilirler. 

 
Varroanın Yapısı ve Gelişme Süreleri 

Ergin 
Varroa 

Uzunluk 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Gelişme 
Süresi 
(gün) 

Renk 

Dişi 1.00-1.77 1.50-1.99 5-6 koyu kızıl 
kahverengi 

Erkek 0.75-0.98 0.70-0.88 7-8 gri-beyaz 
sarımtırak 

 

 
Dişi ve Erkek Varroanın Görünümü 
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Varroa jacobsoni (a, b) 
Varroa destructor (c, d) 
Varroa rindereri (e, f) 
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Varroanın Ağız Parçalarının Görünümü 
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Petek Gözü İçerisinde Varroaların Görünümü 
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Farklı Açıdan Varroanın Görünümü 

 

 
Varroaya Benzeyen Diğer Parazitlerin Karşılaştırılması 
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Varroanın Alt ve Üst Kısımdan Görünümü 
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Dişi ve Erkek Varroanın Bir Arada Görünümü 
 

 
Erkek Varroanın Üstten Görünümü 
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Erkek Varroanın Protonimf ve Dötonimf Dönemleri 

 

 
Erkek Varroanın Ergin Halinin Önden Görünümü 
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Cheliceraların her iki yanında bir çift hareketli 
pedipalpus bulunur ve bunlar kütikülanın delinmesine yardım 
ederek açılan delikten ergin arının hemolenfini emerler. Erkek 
varroaların ağız yapısı ergin arının hemolenfini emmeye uygun 
olmayıp spermlerini dişi varroaya nakledecek şekilde 
gelişmiştir. Bu nedenle beslenemeyen erkek varroalar, göz 
içerisinde çiftleştikten kısa bir süre sonra ölürler. 

Varroalar kısa ve kalın yapılı altı parçalı dört çift 
bacağa sahip olup birinci çift bacaklar üzerinde koku alma 
görevi yapan bir dizi kıllar bulunur. Bacakların uç kısımlarında 
konukçularına yapışmayı ve tutunmayı sağlayan vantuz 
şeklinde loblar bulunmaktadır. 

Solunum sistemleri trake olup, trake borucukları bir ağ 
gibi vücut içerisine dağılmıştır ve stigma denilen deliklerle 
dışarıya açılmıştır. Stigmalar 3. ve 4. çift bacakların femur 
bölgelerinde bulunur. Parazitin solunum organı birçok ortama 
uyum sağlayacak şekilde gelişmiş olmasından dolayı gerek 
uçan arılar üzerinde gerekse petek gözler içerisinde yaşarken 
solunum yapabilmektedir. Stigmaya bitişik peritremal 
uzantının serbest hareket ederek bu uyumu sağladığı 
belirlenmiştir. 

Yemek borusunun alt ve üst kısmında bulunan sinir 
iplikçikleri merkezi sinir sistemini oluşturmaktadır. Karın 
kısmında 15-20 mikron uzunluğunda seyrek ve kaba kıllar, sırt 
bölgesinde sert kıllar, yanlarda ise sıra halinde ve diken gibi 
kıllar bulunur. Parazitin bacakları üzerinde bulunan yapışmayı 
kolaylaştırıcı vantuzlar ve karın bölgesindeki kıllar arının 
üzerinde çok iyi tutunmalarını sağlar. 

 
4. Varroanın Üreme ve Gelişmesi 
Kışın yavrusuz dönemde, kolonide sadece döllenmiş 

dişi varroalar vardır. Döllenmiş dişi parazitler kışı ergin arı 
üzerinde geçirirler. İlkbaharda gelişmekte olan 5-6 günlük 
larvanın bulunduğu gözlere, bu gözler mühürlenmeden 1-2 gün 
önce girerler. Aynı göze bir veya birden fazla dişi akar girip 
yumurta bırakabilir. 
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Larvanın Hemolenfini Emen Ergin Dişi Varroalar 
 

Petek İçinde Larvada Emgi Yapan Varroanın Görünümü 
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Dişi ve Erkek Varroanın Petek Gözünde Çiftleşmesi 

 
Bakıcı arılar larvaları beslerken dişi akar larvaya 

geçerek larvanın kanıyla beslenmeye başlar. Dişi akarların 
yumurtlamadan önce mutlaka larva hemolenfi ile beslenmeleri 
şarttır. Ergin arıların kanı ile beslenen dişi parazitler 
yumurtlama yeteneğine sahip değildir. Beslenme sırasında 
larvanın hemolenfinde bulunan juvenil hormonu (JH) almasıyla 
yumurtalıkları gelişir ve yumurtlamaya hazırlanır.  

Her bir akar yaklaşık 30 saat aralıklarla 2-6 yumurta 
bırakır. Genellikle ilk yumurta bir erkek, sonrakiler dişi akar 
olarak gelişir. Erginleşen akarlar, kuluçkasını tamamlayıp 
gözden genç arıların çıkmasından önce çiftleşirler. Tüm 
olgunlaşmamış akarlar, gözlerin açılıp genç arıların çıkmasıyla 
ölürler. Genç, ergin ve olgunlaşmış dişi akarlar ise geçen 
arılara tutunurlar. Genel olarak işçi arı gözlerinde 2.2-2.5, 
erkek arı gözlerinde 2.6-3.5 dişi akar ergin hale gelebilir. 
Kapalı gözlerde erkek arıların gelişme süreleri 14 gün olduğu 
için bu gözlerde daha fazla dişi akar ergin hale gelebilmektedir. 
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Erkek akarlar çiftleşmeden sonra kapalı göz içerisinde 
öldükleri için arılar üzerinde erkek arı akarı bulunmaz.  
Sırlanmış petek gözlerindeki olgun dişi varroalar öz erkek 
kardeşleriyle birkaç kez çiftleşmektedirler. İlk kız kardeş en az 
8 kez, ikincisi ise en az 4 kez erkek kardeşiyle çiftleşir. Bu iki 
kız kardeş üçüncü kardeşlerine göre daha iyi döllenme şansına 
sahiptirler. Çünkü üçüncü kız kardeş erkek kardeşiyle iki kere 
çiftleşebilmekte ve çok az sperm alabilmektedir. Çiftleşmiş bir 
dişi varroanın sperm kesesinde ortalama 35 spermatozoa 
bulunmaktadır. 

Döllenmiş olarak gözden çıkan dişi akarlar 5 gün sonra, 
laboratuvar koşullarında ise 4-13 gün sonra yumurtlamaya 
başlamaktadırlar. Ergin dişi parazitler ergin erkek ve işçi arıları 
bıraktıklarında yeniden varroanın üreme aralığı başlar ve 
ovipozisyona hazırlanmak için işçi veya erkeklerin yavrulu 
gözlerini istila ederler. Erginleşen dişi akarlar mevsime bağlı 
olarak yazın 2-3 ay, kışın ise 5-8 ay yaşamlarını sürdürürler. 
 

Dişi Varroanın Gelişme Aşamaları 
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Varroanın Arı ve Petek Gözünde Gelişme Durumu 

 

 
Dişi Varroanın Çeşitli Aşamaları 
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Erkek ve İşçi Arı Petek Gözü İçerisinde 

Varroanın Gelişimi ve Canlı Çıkma Oranı (%) 
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Varroaların Petek Gözünden Canlı Çıkma Oranı (%) 

Petek 
Gözü 

Varroa Yumurtaları Erginleşen 
Toplam 

Dişi 
Varroa 
Sayısı E

rk
ek

 

1.
 D

iş
i 

2.
 D

iş
i 

3.
 D

iş
i 

4.
 D

iş
i 

5.
 D

iş
i 

Erkek 0.88 0.98 0.94 0.84 0.76 0.63 3.90 
İşçi 0.85 0.94 0.38 0.13 0 0 1.45 

 

 
Varroa Bulaşıklığının Kolonide Ortaya Çıkma Süresi 

 
Varroanın koloniye bulaştıktan sonra görülebilir 

etkisinin oluşması için zamana gereksinimi vardır. İlk zamanlar 
belirti vermeden gelişen ve çoğalan varroa, zaman ilerledikçe 
belirgin hale gelmektedir. 

Koloniye 1 varroa bulaştığında etkisi 3 yıl sonra 
belirginleşmeye başlarken, 10 varroa bulaştığında 2 yıl sonra 
kendini göstermekte, 3 yıl sonra yıkıcı düzeyde etkili 
olmaktadır. 100 varroa bulaştığında ise ilk yılsonundan itibaren 
etkisi görülmekte ve 2 yıl sonra kolonide yıkıcı düzeyde etkili 
olmaya başlamaktadır. 
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Ergin İşçi Arı Üzerinde Varroanın Görünümü 
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5. Varroanın Yaşamı 
Varroanın yaşamı yavrular ve ergin arılar üzerinde 

olmak üzere iki dönemde ele alınır. Ergin arılar üzerinde 
yaşadığı dönem beslenme dönemi olarak öne çıkarken, 
yavrular üzerindeki yaşamı üreme olarak ön plana çıkmaktadır. 
Yavrular üzerinde olduğu dönem, yapılan ilaçlı mücadelenin 
nispeten etkisiz olduğu dönemdir. Ergin arıların üzerinde 
olduğu dönem ise mücadele için en uygun zamandır. 

 
5.1. Ergin Arılar Üzerinde Yaşamı 
Parazit yoğunluğu çok yüksek değilse varroalar, ergin 

arılar üzerinde kolaylıkla görülmezler. Çünkü onların toraks ve 
abdomen segmentleri arasına gizlenirler ve orada arının 
hemolenfini emerek beslenirler. Petek gözü içerisinde olmayan 
varroalar hızlı bir şekilde hareket edebilir ve bu şekilde arıdan 
arıya, arıdan petek gözüne veya petek gözünden arı üzerine 
kolayca geçebilirler. Çok az sayıda varroa ergin arı üzerinde 
görülse bile çok kısa bir sürede koloni içerisindeki varroa 
populasyonu hızla artabilir. Varroa, 1 yılda ortalama olarak 
2.000 misline kadar çoğalabilmekte ve zamanla koloninin 
çökmesine neden olmaktadır. 

Varroa kapalı göz içerisindeki larva üzerine geçmeden 
önce genellikle 5-7 gün ergin arılar üzerinde kalarak onların 
kanı ile beslenir. Kolonide yavru olmadığı durumlarda çok 
daha uzun bir süre ergin arılar üzerinde yaşayabilirler. 

Ergin arının ve yavru gözlerinin olmadığı durumlarda 
parazit ancak 5-5.5 gün kadar yaşayabilir. Parazitin işçi arılar 
tarafından öldürülmesi ve kovandan atılma oranı oldukça 
düşüktür. Parazit arılık içerisinde arıcıların kovanlar arasında 
çerçeve vb. değişimi, işçi arıların kovanlarını şaşırması ve 
herhangi bir sebeple zayıf düşen kolonilerin diğer arılar 
tarafından yağmalanması ile yayılmaktadır. Arılıklar ve 
bölgeler arasında yayılması ise nektar ve diğer ihtiyaç 
maddelerini toplama esnasında, arı ticareti, ana arı alınması, 
oğul alınması ve gezginci arıcılık nedeniyle olur.  
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Ergin İşçi Arılar Üzerinde Varroaların Görünümü 

 

 
Petek Gözünden Çıkan İşçi Arıda Varroanın Görünümü 
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5.2. Yavrular Üzerinde Yaşamı 
Normal şartlarda ergin arı üzerinde bir hafta kadar kalıp 

onun kanı ile beslenen dişi parazit daha sonra ergin arıyı terk 
ederek yumurtlamak ve çoğalmak için kapanmak üzere olan ve 
larva bulunan petek gözlerine girerler. İşçi gözlerine 
kapanmadan yaklaşık 20 saat önce, erkek arı gözlerine ise 
kapanmadan yaklaşık 40 saat önce girerler. 

Parazitin yegâne çoğalabildiği yer yavrulu petek 
gözleridir. Ergin arı üzerinde bulunan bir varroa üreme 
yeteneğine sahip değildir. Varroanın yumurtlayabilmesi için 
larvanın hemolenfi ile beslenmesi ve bu esnada larva 
hemolenfinde bulunan juvenil hormonundan yararlanması 
gerekir. 

Erkek arı larvalarının hemolenfinde juvenil hormon 
miktarının daha fazla olması nedeniyle Parazit erkek larvaların 
bulunduğu gözlere girmeyi tercih eder. Erkek arı gözlerinde 
işçi gözlerine göre yaklaşık 8-10 kat daha fazla varroa bulunur. 

 

 
Larva Döneminde Yoğun Varroa Bulaşıklığı 
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Pupa Döneminde Yoğun Varroa Bulaşıklığı 
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Pupa Döneminde Varroaların Görünümü 

 
Erkek arıların pupa dönemleri (14 gün) daha uzun 

olduğundan bir erkek arı gözünde işçi arı gözüne göre daha 
fazla varroa ergin hale gelebilmektedir. Ana arı gözlerinde ise 
varroa ergin hale gelemeden ana arı gözden çıkmakta ve 
varroalar ölmektedir. 

Göz içerisine giren dişi parazit göz tabanına gider ve 
larva besini üzerine yerleşir. Gözün kapanmasını müteakip ilk 
dört saat içerisinde larva besinini bırakır ve larvanın hemolenfi 
ile beslenmeye başlar. Göz içerisindeki prepupanın hemolenfi 
ile beslenen parazit göz kapandıktan yaklaşık 60 saat sonra ilk 
yumurtasını bırakır. Parazit genellikle 2-6 arasında yumurta 
bırakır ve ilk yumurtadan genellikle erkek bireyler daha 
sonrakilerden ise dişi bireyler meydana gelir. 

Parazit yumurtadan çıktıktan sonra ergin döneme kadar 
protonimf ve dötonimf dönemlerini geçirir ve sonra ergin vücut 
yapısına ulaşır. Dişi varroalar 5-6, erkek varroalar ise 7-8 
günde ergin hale gelmekte, dişi varroalar döllenmiş (2n=14), 
erkek varroalar döllenmemiş yumurtadan (n=7) oluşmaktadır. 
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Arılar gelişmelerini tamamlayıp gözden çıkacakları 
zamana kadar işçi arı gözlerinde genelde ilk 2-3, erkek arı 
gözlerinde ise ilk 3-5 parazit yumurtası gelişimini 
tamamlayarak ergin dişi varroa haline gelebilmekte, daha 
sonrakiler ise ergin hale gelmeden arı gözden çıkmakta ve 
kendileri ölmektedir. Yeni oluşan parazitler konukçuları 
gözden çıkmadan önce göz içerisinde çiftleşirler. Arı gözden 
çıktığında sadece ergin ve çiftleşmiş dişi varroalar onunla 
birlikte gözden çıkarlar. Erkekler ve gelişme aşamasında olan 
diğer dişiler ölürler. 

Çiftleşen dişi varroa erkek bireyden aldığı 
spermatazoaları sperm kesesinde depolar ve ömrü boyunca 
yumurtlayacağı yumurtaları bununla döller. Döllenmeyen 
yumurtalardan erkek varroalar gelişir. Bazı varroalar ikinci 
defa yavru gözlerine girerek ikinci generasyon çoğalmayı 
yaparlar bazıları ise bu işlemi üçüncü defa yapabilirler. Ancak 
bunların oranı oldukça düşüktür. Değişik sebeplerden yeni 
dişilerin tamamı göze girip yumurta bırakma şansına sahip 
olamayabileceğinden üreme oranı işçi arı gözlerinde ortalama 
2.2-2.5, erkek arı gözlerinde 2.6-3.5 olmaktadır. Bir işçi arı 
gözüne birden fazla dişi parazit girmesi durumunda bu oran 
düşmektedir. Özetle parazitin üreme oranı; üreme yerine göre 
(erkek veya işçi arı gözünde), kolonideki yavru miktarına göre 
ve bir göze yumurtlamak üzere giren çiftleşmiş dişi varroa 
sayısına göre değişir. Üreme oranındaki küçük bir değişiklik 
varroa populasyon gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir. 

Varroanın üreme potansiyeli oldukça yüksek olup 
pratikte bu durum tam olarak gerçekleşmemektedir. Varroa 
populasyon genetiği bakımından üreme potansiyeli olarak 
dikkate aldığımızda dört aylık bir üreme döneminde, her 
gözdeki üreme oranı 1.2 olduğunda bir varroadan 6 varroa, 
üreme oranı 1.7 olduğunda 200 varroa ve üreme oranı 2.7 
olduğunda ise 20.000 varroa oluşmaktadır. Bu durum bize 
erkek arı gözlerinin varroa çoğalmasında ne kadar önemli 
olduğunu çok açık ve net bir şekilde göstermektedir. 
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Varroanın Üreme Oranına Göre Olası Populasyon Düzeyi 

Oran 
V

ar
ro

a Generasyon / 4 ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,20 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 

1,70 1 2 3 5 8 14 24 41 70 119 202 

2,70 1 3 7 20 53 143 387 1.046 2.824 7.626 20.589 

 
Bir kolonide yavru üretimi ne kadar az ise varroanın 

üreme oranı da o kadar az, yavru üretimi yok ise varroa 
üremesi ve çoğalması da yok, yavru üretimi ne kadar çok ise 
varroa üremesi de o kadar çok demektir. Koloninin yavru 
üretimi özellikle erkek arı üretim sezonu varroa içinde uygun 
bir üreme sezonudur. Yavru üretiminin tüm yıla yayılabildiği 
ılıman bölgelerde varroa populasyonundaki artış da yıl boyu 
devam etmektedir. 
 

 
Varroanın İşçi ve Erkek Arı Gözünde Gelişimi 
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Grafikte görüldüğü gibi bir dişi varroa, işçi arı gözünde 
geliştirdiği dişi varroadan daha fazlasını erkek arı gözünde 
yetiştirmektedir. İlkesel olarak ortaya konulduğu gibi dört ay 
gibi kısa bir sürede ve yavru bulunduğu sezonda, işçi arı 
gözünde 1 varroa 1.000 katı gelişme gösterirken, erkek arı 
gözünde bu değer 4.000 katı kadar olmaktadır. 

 

 
Doğal Süreçte 1 Varroa ile 50 Varroanın Gelişimi 

 
Kolonide bulunan varroa miktarı, olası bulaşıklık oranı 

ve miktarının da artmasına neden olmaktadır. Grafikten de 
görüldüğü gibi doğal süreçte varroanın 1 adet olması 
durumunda 4 ay gibi bir zaman içerisinde eriştiği sayısal 
düzeye, kolonide 50 varroa olduğunda 2 ay gibi bir zamanda 
ulaşmaktadır. Bu nedenle varroa ile yapılan mücadelede 
parazitin koloni içerisindeki miktarını düşürmek çok önemlidir. 
Oransal olarak ne kadar düşürülürse koloni içerisinde 
çoğalması da o denli az olacaktır. Böylece ana nektar akımı ve 
bal hasadı sonrasına kadar koloniyi ilaçlamada zorunluluk ve 
gereksinim olmayacaktır. 
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Varroaya karşı yapılan ilaçlamanın temel amacı 
varroayı kontrol atına almak ve ekonomik zarar eşiğinin altında 
tutmaktır. Bu amaçla yapılan uygulamalar sonucunda elde 
edilen etkinlik oranı kullanılan ilaç ve tekniklere bağlı 
olarak %99’a kadar çıkabilmektedir. 

Doğanın bir kuralı olarak koloniye yapılan ilaçlamadan 
etkilenmeyen ve canlı kalan varroalar, kolonide etkin hale 
gelerek çoğalmaktadırlar. Bir müddet sonra varroalar tekrar 
çoğalarak eski bulaşıklık düzeyine doğru koloniyi 
taşımaktadırlar. 

Kullanılan ilaç veya tekniğe bağlı olarak kolonide %99 
oranında varroa ölümü gerçekleşmesi durumunda kolonide 
canlı kalan varroalar, ilaçlamadan yaklaşık 5 ay sonra hissedilir 
düzeyde çoğalacak populasyona erişmekte ve 7 ay sonra ise 
orta düzeyde populasyon oluşturmaktadır. Ancak %80-90 
arasında ölen varroalardan sonra canlı kalanlar ise 5. aydan 
itibaren hızla çoğalarak 1 ay içerisinde %99 ölüm oranında 
olduğu gibi kolonide daha etkin konuma geçmektedirler. Bu 
durum bize kullanılan ilaç veya tekniğin varroayı öldürme 
düzeyinin ne kadar yüksek olursa yeni nesil varroaların 
yetişmesinin o kadar gecikeceğine ve koloninin varroa 
bulaşıklığı bakımından oldukça rahat olacağına işaret 
etmektedir. 

 
6. Parazitin Belirtileri ve Koloni Yaşamına Etkileri 
Varroa zararının şiddetine çeşitli faktörler etki 

etmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi üzerinde geliştiği 
yavrunun cinsiyetidir. Dişi akar öncelikle erkek arı yavru 
gözlerine yumurta bırakmayı tercih eder. Sonra işçi ve sonuncu 
tercihi ise ana arı larvası gözleridir. 

Bir kısım araştırmacıların görüşü, erkek arı larvalarının 
çıkardığı çekici kokunun, dişi akarları kendisine çektiği 
yönündedir. Bazı araştırmacıların görüşü ise, erkek arı 
gözlerinin çerçevenin alt ve yan kısımlarında bulunmasından 
dolayı, buradaki sıcaklık düşük olduğu için bu gözleri tercih 
ettikleri doğrultusundadır. 
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Varroa Emgisi Sırasında Deforme Kanat Virüsü 

Bulaşıklığının Sonucu 
 

 
Deforme Kanat Virüsünün Sonucu Kanatsız Arılar 
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Ayrıca erkek arı petek gözleri, 24 gün gibi geç bir 
sürede açılması nedeniyle daha fazla varroanın gelişmesine 
olanak tanıdığı için tercih edilmektedir. 

Arı akarının esas konukçusu A. cerana olmasına 
rağmen, varroa Apis cerana, işçi arı gözlerinde gelişmesini 
tamamlayamamakta, sadece erkek arı gözlerinde 
üreyebilmektedir. Çünkü dişi akarın yumurtlayabilmesi için 
larvanın kanıyla beslenerek yeterince juvenil hormonu alması 
şarttır. Varroa ve Apis cerana arasında konukçu ve parazit 
ilişkisinin dengelenmiş olduğu görülür. 

Varroa dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldığı için onun 
biyolojisini, davranışını ve kontrolünü önemli kılmaktadır. 
Enfeksiyon oranları ve koloni üzerindeki etkileri büyük oranda 
değişmektedir. İklim ve arı ırkının önemli kontrol faktörleri 
olduğu da bilinen bir gerçektir. Apis cerana’da olduğu gibi 
Apis mellifera’da temizlik dansı olmadığı için ve Apis mellifera 
larvalarının hemolenfindeki juvenil hormonu yoğunluğunun 
fazlalığı nedeniyle varroa Apis mellifera’da kolayca üreyip 
yaygınlaşabilmektedir.  

Varroanın petek gözler içindeki larvaların ve ergin 
arıların kanıyla beslenmesi sonucu arılarda protein kaybı 
olmakta, açtıkları yaralardan bakteri, mantar ve diğer patojenler 
kolayca vücuda girebilmektedir. Nitekim enfeksiyon ve protein 
kaybı arıların ömrünü kısaltarak kışlatma kayıplarını da 
artırmaktadır. Yaşayabilenlerde ise uçuş aktivitesi düşmektedir. 

Bulaşıklık oranı düzeyine bağlı olarak kolonilerde 
yavru üretimi ve ergin arı populasyonu azalmakta, akar 
yoğunluğu arttıkça koloniler sönmektedir.  

Mayıs ayı içerisinde bulaşıklık oranının yüksek olması 
halinde ağustos ayında kuluçka faaliyeti düşmekte ve 
sonbaharda yavru ve ergin arı sayısı hızla azalarak koloni 
sönmektedir. Bu tür kolonilerde arılar huzursuz olurlar ve 
petekler üzerinde şaşkın şaşkın dolaşırlar.  
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Varroanın Pupa Üzerinde Yaptığı Zararın Elektron 

Mikroskobu İle Görünümü 
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Sonuçta az sayıda kalan işçi arılar ve ana arı koloni 
devamlılığını sağlayamaz ve koloni yaşamını yitirir. Terk 
edilmiş peteklerdeki yavrular Avrupa Yavru Çürüklüğü 
belirtileri gösterir ve bu petekler sağlıklı kolonilere verildikleri 
takdirde Avrupa Yavru Çürüklüğü enfeksiyonunun artmasına 
neden olurlar. Ayrıca arı akarının etkisiyle populasyonu azalan 
koloniler Akut Paraliz Virüsü ve diğer hastalıklara duyarlı hale 
gelip kolayca hastalanarak sönmektedirler. 

Arı akarının zararlı etkisi sonucunda ana arının 
yumurtlama yeteneğinde de bir gerileme başlar. İşçi arıların 
yavru besleme ve bakım görevleri büyük ölçüde durgunlaşır. 
Ana ve işçi arıların uzunluklarında da bir azalma gözlenir. 
Larva döneminde varroa ile bulaşık olmayan işçi arıların 27.8 
gün yaşamasına karşılık bulaşık arıların 13.6 gün yaşadıkları 
saptanmıştır. Diğer taraftan bulaşık kolonideki erkek arıların 
sayısı dikkat çekecek düzeyde azalır ve cinsel güçleri zayıflar. 

Varroa konukçu arının zayıfladığını hissettiğinde onu 
terk ederek yeni konukçusuna geçer ve sindirim sisteminde 
bulunan hastalık yapan mikroorganizmaları yeni konukçusuna 
aktarır. Varroanın tarlacı arılara bir diğer etkisi de ağırlık 
yapmaktan ileri gelen zararıdır. Arının üzerinde tutunan akar 
veya akarlar, konukçusunun normal şekilde uçmasına, polen ve 
nektar taşımasına engel olurlar. Parazitli arılar kovan içerisinde 
ve çevresinde sürünerek dolaşırlar.  

Parazitin neden olduğu ekonomik kayıplar; arıların 
bakım şekli, bulaşmanın yoğunluğu ve kolonideki akar sayısını 
azaltmak için alınan önlemlere bağlı olarak değişmektedir. 
Bulaşık kolonilerde ölüm oranları, sonbahar/kış başlangıcı ve 
erken ilkbahar devresi olmak üzere iki dönemde üst düzeydedir. 
Arılıktaki bulaşık kolonilerde ölüm oranı artmaktadır. 
Başlangıçta dağınık olan ölümler daha geç dönemlerde %70-
100’e kadar yükselmektedir. Arı akarı nedeniyle zayıflayan 
koloniler kolayca yağma edilir. Eğer gerekli önlemler alınmaz 
ise, bulaşmanın ilk yılında hasta kolonilerin %10-15’i, ikinci 
yıl %20-30’u, üç ve dördüncü yıl ise tamamı söner. 
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Bal Arılarına Varroa destructor ile 
Taşınan ve Bulaştırılan Viral Hastalıklar 
Virüs Adı Belirtileri 

ABPV 
Acute Bee Paralysis Virus 

Akut Arı Felci Virüsü 

Varroa ile birleşerek larva, pupa 
ve ergin arıların ölümüne neden 
olmaktadır.  

BQCV 
Black Queen Cell Virus 

Siyah Ana Arı Hücre Virüsü 

Ana arıyı pupa aşamasında ve 
öncesinde etkilemektedir. 
Çoğunlukla Nosema apis ile 
birliktedir. Ana arı yüksüklerinde 
yavrular cansız ve kararmış 
haldedir. 

BVX 
Bee Virus X 
Arı X Virüsü  

Ergin arıların yaşam süresinin 
azalmasına neden olmaktadır. 

BVY 
Bee Virus Y 
Arı Y Virüsü 

Nosema apis ile birlikte 
bulunmaktadır. 

CBPV 
Chronic Bee Paralysis Virus 

Kronik Arı Felci Virüsü 

Ergin arı tüysüz ve yağlı bedenle 
titreyerek yorgun bir şekilde 
sürünür. 

CWV 
Cloudy Wing Virus 

Bulanık Kanat Virüsü 

Kanatların rengi bulanık bir hal 
almaktadır. 

DWV 
Deformed Wing Virus 
Deforme Kanat Virüsü 

Gözden çıkan arılarda deforme 
kanatlar ve kısa yaşam süresi 
(<48 saat) görünür. 

KBV 
Kashmir Bee Virus 
Kaşmir Arı Virüsü 

Diğer hastalık yapıcı etmenlerle 
birleşmedikçe zararsızdır. 

KV 
Kakugo Virüsü 

Arının beynine yerleşerek 
saldırganlaşmasını sağlar. 

SBV 
Sac Brood Virus 

Tulumsu Yavru Virüsü 

Yavrularda Tulumsu Yavru 
Çürüklüğü hastalığı oluşmasına 
neden olur. 

SBPV 
Slow Bee Paralysis Virus 
Yavaşça Arı Felci Virüsü 

Ergin arıların ön bacakları felç 
olur ve 12 saat sonra ölürler. 
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Varroa parazitinin doğrudan koloni ve arı üzerine 
olumsuz etkisi olduğu gibi virüslerin bulaştırılması ile de 
koloniler olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle varroanın 
koloniye verdiği zararı virüsleri dikkate almadan 
değerlendirmek büyük bir yanılgıdır. 

Virüslerin koloni üzerindeki en belirgin etkisi, Deforme 
Kanat Virüsünün ergin arıların kanatsız olarak gözden çıkışına 
neden olmasıdır. Pupa döneminde varroanın emgi yaptığı 
sırada varroa işçi arının hemolenfine virüsü bulaştırmakta ve 
kanatsız işçi arı oluşumuna neden olmaktadır. Bunun dışında 
pek çok hastalık etkenini de bulaştırmakla birlikte çizelgede 
verilen virüsleri yaygın olarak bulaştırmaktadır. 

Varroanın tüm bunlar yanında kolonilerde ilaçlama 
yapılmasına neden olması da verdiği zararların başında 
gelmektedir. Zira varroaya karşı yapılan her kimyasal 
müdahale, bal ve balmumunda kalıntıya yol açmaktadır. Her ne 
kadar yasal sınırlar ortaya konulmuş olsa da bu kimyasalların 
kalıntısı da önemli bir zarar olarak öne çıkmaktadır. 

 

 
Varroa İnsan Üzerinde Olsaydı Nasıl Olurdu 



Kahrolsun Varroa! 

 

39 

 
Varroa Köpek Üzerinde Olsaydı Nasıl Olurdu 

 

 
Varroa İnsan Üzerinde Olsaydı Nasıl Olurdu 
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7. Varroa Bulaşıklığının Saptanması 
Arılıktaki varroa bulaşıklık düzeyini saptamak için pek 

çok yöntem bulunmaktadır. Ancak arıcıların arılarına zarar 
vermeden uygulayabileceği en basit yöntem Pudra Şekeri 
yöntemidir. Benzeri yöntem, pudra şekeri yerine arıların 
üzerine kavanozun yarısına kadar su doldurularak ve birkaç 
damla sıvı deterjan damlatılarak da yapılabilmektedir. Ancak 
bu sistem, testte kullanılan tüm arılar öldüğü için sakıncalıdır. 

Pudra şekeri ile yapılan işlemde arılıkta bulunan 
kolonilerden tercihen 10 kolonide ayrı ayrı bu işlem tekrarlanır. 
Bunun için kovandan ergin arılı çerçeve alınarak arıları ağzı 
genişçe olan bir kavanozun içine silkelenir veya doğrudan 
petek üzerinden bardak yardımı ile de örnekler alınabilir. 

Silkelenen peteklerde ana arı olmamasına dikkat 
edilmelidir. Silkelenen arılardan 1 yarım su bardağı ergin arı 
(yaklaşık 300 adet) örneği alınır ve bir kavanoza konulur. 
Kavanoz kapağının pudra şekeri ve varroanın geçişine izin 
verecek şekilde 2-3 mm çapında deliklere sahip olması sağlanır. 
Daha sonra kapak üzerinden bu arıların üzerine tepeleme 1-2 
yemek kaşığı pudra şekeri konulur. Kavanoz 5 dakika süreyle 
dairesel şekilde hafifçe çalkalanır.  

Kavanozun elek delikli kapağı açılmadan pudra şekeri 
ve varroalar dışarı elenirken, aynı zamanda 0.5x0.5 mm 
boyutlarında ikinci bir elekten geçirilir. Böylece varroalar ile 
pudra şekeri de ayrılmış olur. Elek üzerindeki varroalar sayılır. 
Aşağıda verilen formül doğrultusunda kolonideki varroa 
bulaşıklık düzeyi hesaplanır. 

 

% Varroa Bulaşıklık Oranı= Toplam Varroa Sayısı X100 Toplam İşçi Arı Sayısı 
 
Ele alınan tüm kolonilerde bu işlem ve hesaplama 

yapıldıktan sonra hepsinin ortalaması alınır. Bu hesaplamadan 
elde edilen veri, aşağıdaki tabloda bulunan değerler ile 
karşılaştırılarak arılıkta bulunan kolonilerdeki bulaşıklık düzeyi 
saptanarak varroanın olası zararları tahmin edilebilir. 
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Karşılaştırma Tablosu 
Varroa Bulaşıklık 

Oranı (%) 
Yaşama 

Gücü (%) 
Kışlama 

Yeteneği (%) 
Düşük 0-1 100 94 
Orta 1.1-3 100 92 
Yüksek 3.1-5 80 64 
Aşırı 5.1-15 40 24 
 

Varroa bulaşıklık oranı saptanması sonrasında ilaçlı 
mücadele yapılmayarak bu kolonilerin kışlamaya sokulması 
durumunda kolonilerde meydana gelebilecek çerçeve ve koloni 
düzeyindeki kayıp görülebilir. Bu tablodaki Yaşama Gücü 
hesaplanmasında kışlama öncesi ve sonrası koloni sayıları 
üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Kışlama Yeteneği hesaplanmasında kışlama öncesi ve 
sonrası kolonilerin sahip olduğu arılı çerçeve sayıları dikkate 
alınmaktadır. 
 

% Yaşama Gücü = Kışlama Sonrası Koloni Sayısı X100 Kışlama Öncesi Koloni Sayısı 
 
 

% Kışlama Yeteneği = 

Kışlama Sonrası Arılarla 
Kaplı Çerçeve Sayısı X100 Kışlama Öncesi Arılarla 
Kaplı Çerçeve Sayısı 

 
Arıcılar bu uygulamayı her dönemde rahatlıkla 

yapabileceklerdir. Özellikle ilaçlama öncesi ve sonrası 
yapacakları hesaplama ile ilaçların etki düzeyi ve kolonilerin 
varroa ile bulaşıklık düzeyini saptayabileceklerdir. Böylece 
etkisiz ilaçlarını da önceden saptayarak değiştirme olanağı 
bulacaklardır. Yalnız bu durumda ilaç değişimlerini etken 
madde üzerinden yapmaları, ticari marka üzerinden herhangi 
bir değerlendirmeye girmemeleri gerekmektedir. 
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Elek Telli Kapaklı Kavanoz     Arı ve Pudra Şekeri 
 

 
Ergin Arı Konulan Kavanoza Pudra Şekeri Katılması 
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Pudra Şekeri ve Varroaların Elekten Geçirilmesi 

 

 
Ergin Arıların Kovana Geri Verilmesi 
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8. Varroa ile Mücadele 
Varroanın ortaya çıkışı ve bal arısı kolonilerinde 

ekonomik ve hijyenik anlamda zarar vermesiyle birlikte varroa 
ile mücadele süreci de başlamıştır. Bu konuda pek çok yöntem 
kullanılmaktadır. Arıcılığın sürdürülebilir olması bakımından 
Varroa destructor ile düzenli olarak mücadele zorunludur. 

Parazite karşı 140’ın üzerinde kimyasal bileşik 
kullanılmakta olup, bunların etkinlikleri genel olarak %70-95 
arasında tespit edilmiştir. Ancak kimyasal mücadelede 
kullanılan akarisitlerin pek çoğunun yanlış kullanımları sonucu, 
varroa akarları bu ilaçlara karşı gittikçe direnç kazanmakta, bu 
nedenle ilaçların etkinliği azalmaktadır. Diğer taraftan, bal 
akımı dönemi ve iklim şartları varroa parazitine karşı uygun 
tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Son yıllarda varroa akarı ile mücadelede, insan ve arı 
üzerinde bugüne kadar belirlenebilen hiç bir toksik etki 
bırakmayan doğal ürünlerin kullanımı tercih edilmektedir. 
Günümüze değin kullanılan birçok doğal üründen sadece bir 
kaçı potansiyel olarak akara karşı ciddi anlamda etkili olmuştur. 
Bunlar arasında, timol, formik asit ve oksalik asit en başta 
gelmektedir. 

Kullanılan bazı ilaçların zamanla etkinliğini kaybetmesi, 
balda kalıntı yaparak insan sağlığını tehdit etmesi veya 
varroanın direnç kazanması sonucunda sürekli yeni ilaçlar ve 
yöntemler denenmektedir. Varroa mücadelesinde kullanılan bu 
yöntemler: 

1. Kimyasal Mücadele Yöntemleri 
2. Biyoteknik Mücadele Yöntemleri 
3. Entegre Mücadele Yöntemleri  
4. Genetik Mücadele Yöntemleri 
 
Varroa mücadelesinde yöntemlerin önemi olduğu kadar 

uygulama zamanının da çok önemi bulunmaktadır. Varroanın 
çoğalması bal arılarının kuluçka sezonuna bağımlı olduğu için 
kolonide yavru arttıkça varroa populasyonu da artmaktadır.  
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Kolonide Yavrulu Alan Gelişimi ve 

Varroa İle Etkin Mücadele Dönemleri 
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Varroanın kontrol altına alınacağı müdahale 
dönemlerinin zamanlaması çok önemlidir. Zira kolonide 
kalıntısız bal elde edilmesi amacıyla ilaçlamanın da balın en az 
olduğu, ilacın etkili olması amacıyla da yavrunun en az olduğu 
dönemler dikkate alınmalıdır. Bu dönemler de erken ilkbahar 
ve geç sonbahar dönemidir. Özellikle geç sonbahar döneminde 
bal hasadı sonrasında yapılan varroa mücadelesi bu konuda 
yaşamsal öneme sahiptir. 

Bazı ilaçlar arılar kış salkımında olduğu dönemde 
uygulanma özelliğine sahiptir. Bu durumda ise ilacın etkinliği 
yüksek olmaktadır. Zira kış salkımı esnasında kolonide yavrulu 
alan ya hiç yoktur ya da çok azdır. Dolayısıyla tüm varroalar 
arıların üzerinde bulunmaktadır. Yapılan ilaç uygulaması ile bu 
varroaların önemli bir kısmı yok edilmektedir. 

 
8.1. Kimyasal Mücadele Yöntemleri 
Varroaya karşı en yaygın ve etkili olarak kullanılanlar, 

ilaç ve kimyasal maddelerdir. Uygulamasının kolay olması, 
kısa zamanda sonuç alınması ve etki düzeyinin yüksek olması 
nedeniyle tüm dünyada en çok kullanılan yöntemlerdendir. 
Kimyasallardan oluşan ve sentetik olarak üretilen maddelerden 
yapılan arıya tescilli ilaçlar, bu gruba girmektedir. Ayrıca 
ruhsatlı ilaçların da kalıntı bırakması ve maliyetinin yüksekliği 
nedeniyle alternatif olarak kullanılan organik kimyasallar 
içeren bitkisel kökenli preparatlar da bu kategoridedir. 

 
8.1.1. Sentetik Kimyasalların Kullanımı 
Varroa mücadelesinde en yaygın kullanılanlar ruhsatlı 

ve bal arısına tescilli ilaçlardır. Erişiminin ve kullanımının 
kolay olması yanında kısa sürede etkili olması en büyük 
özelliklerindendir. Sürekli olarak yeni etken maddeli ilaçlar 
geliştirilmekte, zaman zaman da uygulamada görülen bazı 
olumsuzluklar nedeniyle kullanım şekli de değiştirilmektedir. 
Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim 
izni alan bir kısım tescilli ilaçlar ve prospektüs bilgileri aşağıda 
verilmektedir. 
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8.1.1.1. ABvarC 
Bileşimi: Her bir 70 g tablet, 400 mg Kaumafos 

içermektedir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Kaumafos sistemik etkiye 

sahip organik fosforlu bir insektisit ve akarasittir. Arıların oral 
yolla tableti yiyerek aldıkları ilaç hemolenf sıvısına geçer. 
Arıların hemolenfini emerek beslenen varroa parazitleri 
böylece ilacı da aldıklarından ilaç etken maddesi olan 
kaumafos varroa parazitinin felcine neden olur ve daha sonra 
parazit ölür. ABvarC Tablet 40-45 gün süre ile etkilidir. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: 6-10 çerçeveli kovan için 1 

tablet, 5 ve daha az çerçeve içeren kovanlar için yarım tablet 
kovan üst tahtası açılarak çerçeveler üzerine konulur ve kovan 
üst tahtası veya bezi kapatılır. 

 
İlaçlama Zamanı: İlaçlama kovanda larva ve yumurta 

sayısının en az olduğu erken ilkbahar, geç sonbahar ve erken 
kış aylarında yapılır. Bal akım dönemine 42 günden az kalmış 
ise ve bal akım döneminde kullanılmaz. 

 
Uyarılar 
İlaç uygulaması esnasında herhangi bir şey yemeyiniz, 

içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. 
Deri ve göze temas ettirmeyiniz. Temas eden deri 

sabunlu bol ılık suyla yıkanmalıdır. Bu hususlara dikkat 
edildiğinde zehirlenme söz konusu değildir. Zehirlenme ancak 
dikkatsizlik ve kaza sonucu görülebilir. Bu takdirde kusma, 
ishal ve kaslarda kasılmalar görülür.  

Kaumafos kuşlar, balıklar ve diğer su canlıları için 
toksiktir. Kullanıldıktan sonra boş ambalajlar akarsu ve göl 
gibi su yataklarına atılmamalıdır. 

 
Ticari Şekli: Karton kutularda 10 adet tablet içeren 

polietilen torbalarda satışa sunulmuştur. 
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ABVarC’nin Ticari Şekli 

 

 
ABvarC’nin Kovanda Kullanımı 
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8.1.1.2. Bayvarol 
Bileşimi: 1 adet polietilenden yapılmış, beyaz renkli 

şerit 3.6 mg Flumethrin içerir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Bayvarolun etken maddesi 

olan "Flumethrin" sentetik piretroid grubundan akarisit ve 
insektisit özellikte ektoparaziter bir ilaçtır. Kontakt (temas) 
etkilidir. Bu ilaç varroanın hem larva, hem de ergin şekillerine 
tesirlidir. 

Flumethrin sentetik bir piretroid olup, parazitlerde 
sodyum kanallarının sürekli açık kalmasına sebep olarak, sinir 
iletimini bloke eder ve parazitleri felce uğratır. Etken madde 
3.5x20 cm ebadında ve şerit şeklinde olan beyaz polietilen 
plastik taşıyıcıya emdirilmiştir. Bayvarol kovan içi şeritin etkisi 
uzun sürelidir. Bundan dolayı kovanda yeni yetişen nesillerin 
de varroa mücadelesi yapılmış olur. Arı ektoparazitlerine karşı 
ilacın etkisi 99'dur. Arılar birbirleri ile temasları sırasında etken 
maddeyi de birbirlerine naklederler. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Şeritler, ortasına gelecek 

şekilde kovandaki çerçevelerin arasına asılır. Kovan içi 
şeritlere iki taraftaki çerçevede bulunan arıların temas etmesi 
sağlanmalıdır. En iyi sonuç Bayvarol şeritin bal hasadından 
sonra (geç sonbahar) kovan içi uygulanmasıyla alınır. Bal 
akımından önceki 1-1.5 ay önce de erken (erken ilkbahar) 
kovan içi uygulaması yapılması da uygun olur. 

Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan 
(genç ve küçük arı kolonisi için) kovana 2 şerit asılır. Büyük 
arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler en az 4 hafta, 
en fazla 6 hafta kovanlarda bırakılabilir.  

Varroanın teşhisi için: Kovanın tabanı temizlenir. 
Bayvarol kovan içi şerit kovanda 24 saat (1 gün) bırakılır. 
Daha sonra kovanın tabanındaki ölü varroa parazitlerinin 
varlığı ve sayısı tespit edilir. 
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Bayvarol’un Ticari Şekli 

 

 
Bayvarol’un Kovan İçinde Uygulaması 
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Uyarılar 
Varroaların üremediği ve ergin arılar üzerinde açıkta 

bulunduğu sonbahar ve kış aylarında yapılan mücadeleden 
daha iyi sonuç alınır. Petek gözleri sırlandıktan sonra ilaç petek 
gözüne girmeyeceğinden etkili olamaz. 

Bal akımı süresince uygulanmamalıdır.  
Şeritleri insan tüketimine sunulacak ballara temas 

ettirmeyiniz.  
Şeritler kovana uygulanırken sıvı ve katı gıda 

alınmamalı ve sigara içilmemelidir.  
Derisi hassas olan kişiler Bayvarol kovan içi şeritleri 

eldiven ile tutmalıdır. Deriye temas halinde; temas edilen yer 
bol su ile yıkanmalıdır.  

Şeritlerin kovanda asılı olduğu sürece; kovanda kalan 
fakat arılar tarafından bitirilmeyen şerbetler insan gıdası olarak 
kullanılmamalıdır. İlaç ile zehirlenen insanlar prospektüs ile 
hekime müracaat etmelidir. Spesifik antidotu yoktur.  

Flumethrin balıklar için toksiktir, kullanıldıktan sonra 
şerit ve boş ambalajları durgun ve akarsulara atmayınız. 
Usulüne uygun şekilde imha ediniz  

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için kalıntı arınma 

süresi "O"(sıfır) gündür. 
 
Ticari Şekli 
1, 2 ve 5 adetlik alüminyum torba (her bir torbada 4 

adet 3.5x20 cm ebadında beyaz şerit vardır) içeren karton kutu 
ambalajlarda satışa sunulmaktadır.  

 
8.1.1.3. Apivar 
Bileşimi: 1 silikon şeritte 500 mg amitraz içerir. 
 
Uygulama Şekli: Asıl tedavi genellikle sonbaharda ve 

son ürün alındıktan hemen sonra, (yöre ve iklim koşulları 
dikkate alınarak) yapılmalıdır. 
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Şeritler en az 6, en fazla 8 hafta kullanılmalıdır. Uzun 
süreli etkisi sayesinde varroa sorunu ortadan kalkar. Kullanım 
bittikten sonra en geç 10. haftada kovandan çıkarılmalıdır. 

İki dönem halinde uygulama yapılabilir. 
Asıl tedavi dönemi olan (bal akımı sonu, yöre ve iklim 

koşulları dikkate alınarak) ağustos-kasım ayları arasında 6-8 
hafta kovanda kalabilir 

Gerekli durumlarda 2. tedavi erken ilkbaharda bal akımı 
başlamadan 3 ay önce uygulanabilir. Yoğun varroa istilası 
durumlarında 2. tedavi dönemi (yöre ve iklim koşulları dikkate 
alınarak) olan şubat-nisan ayları arasında 6 hafta kovanda 
kalabilir. 

Her kovanda; 5 adet arılı çerçeveye kadar 1 Apivar şerit, 
6-10 adet arılı çerçeve için, 2 Apivar şerit kullanınız. Apivar 
şeritleri en az 6, en fazla 8 hafta süreyle kovanda bırakınız. 
Süre sonunda kovandan çıkarınız. 
 

Uyarılar 
Varroa ile bulaşık kovanlar, sağlıklı kovanlarla aynı 

yerde bulunurlar. Sonuçta sağlıklı kovanlara da varroa bulaşır. 
Bu tür durumları engellemek için 5-6 km çapındaki alanda yer 
alan tüm kovanlar aynı anda tedavi edilmelidir. 

Eldiven kullanınız, çıplak elle tutmayınız. Uygulama 
sırasında su ve sigara içmeyiniz, yemek yemeyiniz. 

Tavsiye edilen doz dışında kullanmayınız. Şeritleri 8-10 
haftadan fazla kovanda bırakmayınız. Kullanımı biten şeritleri 
uygun şekilde imha ediniz. Yeniden kesinlikle kullanmayınız! 

Balda tat, koku vb. değişimlere yol açmaz. Deri yoluyla 
nüfuz ettiği için bal ve arının diğer ürünlerinde kalıntı 
bırakmaz ve ürünlerde değişikliğe yol açmaz. 

Arılar için zehirli değildir. Arı, ana arı ve yavruya zarar 
vermez. Ana arıyı olumsuz etkilemez. 

Arılarda strese yol açmaz. Arılar için zehirleyici 
değildir, kovandaki arılarda stres ve verim kaybına yol açmaz. 
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Apivar’ın Ticari Şekli 

 

 
Apivar’ın Kovanda Kullanımı 
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8.1.1.4. Fluvar 
Bileşimi: 23 cm x 3,5 cm x 1,25 mm özel emici 

kartondan yapılmış beher Fluvar şerit 3.6 mg Flumetrin içerir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Fluvar şerit Tip II sentetik bir 

piretroit olan Flumethrin ihtiva eder. Flumethrinin etkisi diğer 
piretroitler gibi temas yolu iledir. Flumethrin ile temas eden 
varroa parazitinin sinir dokusunda bulunan sodyum kanalları 
devamlı olarak açık kalır. Böylece sinirlerin iletimi bloke 
edilerek bozulur. 

Bunun sonucunda parazit felç olarak ölür. Fluvar şerit, 
arıların varroa parazitine karşı geliştirilmiştir ve varroanın 
ergin şekillerine etkili olduğu gibi larva şekillerine de etkilidir. 
Flumethrin aktif maddesi 23 cm x 3,5 cm x 1,25 mm 
ebadındaki özel emici karton şeritlere emdirilmiş olup uzun 
süreli insektisit ve akarisit etkinliğe sahiptir.  

 

 
Fluvar’ın Ticari Şekli 
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Fluvar’ın Uygulama Şekli 

 
Uygulama Şekli: Fluvar şerit, kovandaki çerçevelerin 

arasına, orta kısımlarına gelmek üzere ve her iki yüzüne 
arıların temas etmesini sağlayacak şekilde yerleştirilir. 
Kovandaki çerçevelerin arasına iki adet asılması yeterlidir.  

Şeritlerin bal hasadından sonra (geç sonbahar 
döneminde) kovan içine uygulaması ile iyi bir sonuç alınır. 
Ayrıca bal akımından 1-1.5 ay önce (erken ilkbahar) kovan içi 
uygulaması yapılması tavsiye edilir. 

Fluvar şerit bal akımından önce ve sonra olmak üzere 
yılda iki defa kullanılır. Çerçeve sayısına göre uygulama 
yapılır. 10 çerçeve kovana 2, 15 çerçeveye 3 ve 20 çerçeveli 
kovana 4 şerit kullanılır. Yerleştirilen şeritler kovanda 4-6 
hafta tutulur. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için "0" gündür. 
 
Uyarılar 
Fluvar şeritin kullanılma süresinde hiçbir şey yenilip 

içilmemelidir. Fluvar şerit çıplak elle tutulmamalıdır. Tatbikat 
esnasında uygun bir eldiven giyilmelidir. Cilde bulaşırsa 
hemen bol su ile yıkanılmalıdır. Şeritler kovanda asılı durduğu 
süre içinde kovanda kalan fakat arılar tarafından bitirilmeyen 
şerbetler insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.  

 
Ticari Şekli: Karton kutu içerisinde, 1, 2, 3, 4 ve 5 

adetlik adetlik alüminyum torba (her bir torbada 4 adet şerit 
vardır) ihtiva eden ambalajlarda satışa sunulmuştur. 
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8.1.1.5. Vamitrat-VA 
Bileşimi: Her fumigant şerit 20 mg Amitraz içerir. 
 
Uygulama Şekli ve Dozu: Bir kovanda sadece bir 

fumigant şerit yakılmalıdır. Bir karton şerit, boş bir petek 
çerçevesine tel ile asılır ve yakılır. Duman çıkarken kovan 
içerisine hemen yerleştirilir. Bu esnada uçuş deliği açık 
tutulmalıdır.  

İlaçlamalar 3 gün ara ile 3 defa tekrarlanmalıdır. Eğer 
varroa oranı yüksek ise 3 gün ara ile 4 ilaçlama yapılabilir. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: İlaç kullanıldıktan 30 gün 

sonrasına kadar elde edilen ballar kullanılmamalıdır. 
 
Ticari Şekli: Bir alüminyum poşet içinde 2x10 cm 

boyutunda 10 adet kovan içi karton şerit ve bir dış karton kutu 
içinde 3 adet alüminyum folyo poşet olacak şekilde 
ambalajlanmıştır. 

 

 
Vamitrat-VA’nın Ticari Şekli 
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8.1.1.6. Varostop 
Bileşimi: Açık sarı-krem renkli her bir şerit; 3.6 mg 

Flumetrin içerir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Flumetrin sentetik bir 

piretroit insektisit olup varroanın sinir sistemi üzerinde selektif 
etkinlik gösterir; iyon geçirgenliği ve süresini artırarak sinir 
hücrelerinde depolarizasyonla birlikte kas kontraksiyonlarına 
yol açarak akarların ölümüne neden olur. Flumetrin, arı 
vücuduna temas yoluyla taşındığından, arılarda herhangi bir 
farmakolojik etkiye neden olmaz. 

 

 
Varostop’un Kovan İçinde Uygulanması 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: İki çerçeve arasına birer şerit 

asılarak kullanılır. Zayıf ve yeni arı kolonileri için: 1 - 2 şerit. 
Normal ve güçlü arı kolonileri için: 2-4 şerit. Şeritler 6 
haftadan çok olmamak şartı ile 35 gün arı kolonisinde bırakılır. 
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Uyarılar 
Erken ilkbahar mevsiminde arı kolonisinde geniş 

yumurtlama alanlarının bulunmadığı zamanda uygulanır. 
Yaz mevsiminde, temmuz sonu ve ağustos başında 

uygulanır. Sonbahar mevsiminde, eylül ayında uygulanır. İlaç, 
bal akımı süresince uygulanmamalıdır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için kalıntı arınma 
süresi "0" (sıfır) gündür. 

 
Ticari Şekli: Karton kutuda, alüminyum folyo içerisinde 

10 adet şerit içerir. 
 
8.1.1.7. Varroset 
Bileşimi: Her tütsü kâğıdı 400 mg amitraz ihtiva eder. 
 
Uygulama Şekli ve Dozu: Poşetten çıkarılan rulo oluklu 

karton şeklindeki bir tütsü kâğıdı iki ucundan yakılarak boş bir 
körük içine konulur. İlk çıkan ilaçsız dumanı atmak için 
körükle havaya 5 defa sıkılır. Daha sonra her kovanın uçuş 
deliğinden 7-8 defa duman verilir. Kara kovan ya da sepet 
kovanlar için 4 duman yeterlidir. 

İlaç uygulaması 4 gün ara ile 3 defa tekrarlanmalıdır. 
Uygulama esnasında ve sonrasında kovan uçuş deliğini 
kapatmayınız. 8X20 cm ebadındaki 1 tütsü kâğıdı 15 kovan 
için yeterlidir. Eğer bir defada sadece 7 kovan ilaçlanacaksa; 
bir tütsü kâğıdı poşetinden çıkarılır, Enine ortasından kesilir ve 
bu yarım tütsü kâğıdı yakılarak 7 kovanın ilaçlanması sağlanır. 

İlaçlamalar, erken ilkbahar ve geç sonbahar aylarında, 
akşamüstü yapılmalıdır. Kışın kovanda yavru gözü olmadığı 
için tüm ergin varroa parazitleri arılar üzerindedir. Bu sebeple 
kış mevsiminde hava sıcaklığının 14 dereceden yüksek olduğu 
zamanlarda (güneşli günlerde) Varroset ile mücadele yapılırsa 
varroa mücadelesinde daha iyi sonuç alınır. 

Bal arıları 14 derecenin altında kış salkımı 
oluşturduğundan, soğuk havalarda ilaçlama yapılması ana 
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arının ölümüne sebep olabilir. Bu sebeple hava sıcaklığı 14 
derecenin altına düştüğü zamanlarda ilaçlama yapılmamalıdır. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal akımı süresince ve bal 

akımının başlamasına 30 gün kalınca ilaç uygulanmamalıdır. 
Son ilaç uygulamasından sonra 30 gün boyunca elde edilen 
ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. 

 

 
Varroset’in Ticari Şekli 

 
8.1.2. Esansiyel Yağların Kullanımı 
Arı larvaları üzerindeki Varroa, esansiyel yağlarla 

temas ettiği zaman onların üremesi engellenir. Esansiyel 
yağların yüksek konsantrasyonu varroaların yumurta 
bırakmasını engelleyici etkiye sahiptir. Düşük 
konsantrasyonlarda ise varroalar gelişmesini tamamlayamaz ve 
arılar gözden çıkmadan önce genç varroalar erginliğe 
ulaşamadığından ölürler.  
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Bir uygulama şekli olarak arılar, esansiyel yağ içeren 
şurupla beslenir. Birçok arı bu karışımı almak için karışımın 
üzerinde gezer, böylece arının vücut kısımlarına bulaşan 
esansiyel yağlar arı vücudunda yapışık olan varroa ile temas 
edip onların ölümüne neden olur. Karışımı alan arılar bal 
midesine ve yavru gıda bezlerine geçirirler. Bakıcı arılar 
larvaları beslerken arı sütü içindeki esansiyel yağlar, larvalar 
tarafından alınır. Larvanın kanındaki bu esansiyel yağlar 
larvanın kanı ile beslenen varroaların üremesine olumsuz etki 
yaparlar. Bu esansiyel yağların arıların üremesi ve yavrular 
üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmadığı araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. 

Organik kimyasallar ise doğrudan kullanılabildiği gibi 
ilaç formunda da kullanılmaktadırlar. Özellikle formik asit 
preparatları yaygın olarak bu şekilde piyasaya sunulmaktadır. 

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
üretim izni alan bir kısım tescilli organik asitli ilaçlar ve 
prospektüs bilgileri ile arıcılar tarafından yaygın kullanılmakta 
olan organik materyallere ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 

 
8.1.2.1. ABvarBio 
Bileşimi: Her bir 70 g tablet, 13 g timol içermektedir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: ABvarBio Tablet 

bileşimindeki timol bir uçucu yağ asididir. Doğal olarak kekik 
bitkisinde bulunur ve bazı gıdalarda kullanımına izin verilen 
bir katkı maddesidir. Etkisini Varroa akarlarının hücre zarlarını 
ve tüm hücresel prosesleri bozarak gösterir. Varroa akarlarının 
timol etkisinden kurtulmak için tüm vücut fonksiyonlarını 
değiştirmeleri gerektiğinden direnç kazanmaları oldukça 
güçleşir. ABvarBio Tablet, yerleştirilince arılar, kovanı 
temizleme arzusuyla tableti parçalamaya başlarlar ve ilacın 
farklı tabakalarını ortaya çıkarırlar; bu sayede ilaç kovan içinde 
dağılır, arıların üzerindeki varroa akarlarına öldürücü etki 
yapar. Parçalama prosesi yaklaşık 40-45 gün sürer. 
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Uygulama Şekli ve Dozu: 5-10 çerçeveli kovan için 1 
tablet ABvarBio, 5 ve daha az çerçeve içeren kovanlar için 
yarım tablet ABvarBio kovan üst tahtası açılarak çerçeveler 
üzerine konur ve kovan üst tahtası kapatılır. Tablet katmanları 
yavaş yavaş açığa çıkar ve bu durum etki süresi boyunca yeterli 
akarisit konsantrasyonunun olmasını sağlar Arılar tableti 40-45 
gün içinde yok eder. 

İlaçlama erken ilkbahar, geç sonbahar ve erken kış 
aylarında yapılır. Bal akımı başlamadan 4 hafta önce ürünün 
geri kalanı varsa kaldırılması gerekmektedir. 

Aşırı sıcak havalarda uygulandığında kolonilerde 
huzursuzluk olmakla birlikte bu geçici bir durumdur. Bunun 
için hava sıcaklığının 30°C altında olduğunda uygulanmalıdır. 

 
Uyarılar 
Arıların çiftleşme, bal akımı ve kovanda yumurta ve 

larva sayısının çok olduğu zamanda uygulanmamalıdır. İlaç 
uygulandıktan sonra kovanın girişi acık bırakılmalıdır. 

Tedaviye başladıktan sonra kolonide geçici ve zararsız 
bir huzursuzluk görülebilir. Tedavi sırasında karakteristik timol 
kokusu bazen dikkat çekici düzeyde olabilir. Koloninin sağlık 
durumu, zayıf ya da kuvvetli oluşu, çevre ve iklim koşulları 
dikkate alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Güçlü ve zayıf 
ayrımı yapılmadan tüm kolonilere uygulanmalıdır. Erken 
ilkbaharda ve geç sonbaharda bal akımından en az 4 hafta önce 
kullanımı kesilmelidir. Bal hasadı zamanı kullanılmamalıdır. 

İlaç uygulaması esnasında herhangi bir şey yemeyiniz, 
içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Uygulama yaparken 
Koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Temas halinde eller bol su 
ile yıkanmalıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi; Tedavi süresince ve son ilaç 

uygulamasını takiben bal için sıfır ( 0 ) gündür. 
 
Ticari Şekli: Karton kutularda 10 adet tablet içeren 

polietilen torbalarda satışa sunulmuştur. 
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8.1.2.2.Apiguard 
Bileşimi: Soluk pembe renkli, aromatik kekik kokulu 

bir jel olup; bir gramında 250 mg timol ihtiva eder. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Apiguard Jel içeriğindeki 

timol kekik bitkisinde bulunur. Etkisini varroa akarlarının 
hücre zarlarını ve tüm hücresel proseslerini bozarak gösterir. 
Diğer kimyasallardan farklı olan bu mekanizma sayesinde 
varroaların timol etkisinden kurtulmak için tüm vücut 
fonksiyonlarını değiştirmesi gerektiğinden direnç kazanmaları 
güçleşir. 12-30°C arasındaki sıcaklıkta çok yoğun olarak 
buharlaşarak varroa üzerine toksik etki gösterir. Buharlaşma 
arılar üzerine zarar verecek düzeyde değildir. Timol buharı, 
varroa parazitinin solunum sistemindeki trake kanallarında 
yakıcı ve öldürücü bir etki yapmaktadır. Bu etki sıcaklık 
yükseldikçe artmaktadır. Hava sıcaklığı 12°C’nin altına 
düşerse, buharlaşma azalmakta ve ilacın öldürücü etkisi de 
minimum düzeye inmektedir. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: 50 g’lık jelden 2 hafta arayla 

iki kez uygulama yapılmalıdır. Bu uygulama şekli ile yılda en 
fazla 2 defa uygulama yapılır. 

Alüminyum kâseler için: Kovanı açınız. Ambalajın 
üzerindeki kapağı bir ucu kabın bir köşesinde kalacak şekilde 
açınız. Açık kabı peteklerin üzerine tam ortaya yerleştiriniz. 
Kabın üzeri ile kovan çerçevesi arasında en az 0.5 cm mesafe 
kaldığından emin olunuz. Kovanı kapatınız. 2 hafta sonra ilk 
kabı yenisi ile aynı şekilde değiştiriniz. İçi boşalana dek kabı 
kovan içerisinde bırakınız. 

Alüminyum poşetler için: Kovanı açınız. Alüminyum 
poşeti kenarındaki çentikli kısmından yırtınız. İçeriği poşetle 
birlikte sunulan kaba boşaltınız. Kabı peteklerin üzerine tam 
ortaya yerleştiriniz. Kabın üzeri ile kovan çerçevesi arasında en 
az 0.5 cm mesafe kaldığından emin olunuz. Kovanı kapatınız. 2 
hafta sonra ilk kabı yenisi ile aynı şekilde değiştiriniz. İçi 
boşalana dek kabı kovan içerisinde bırakınız. 
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Apiguard Jel’in Ticari Şekli 

 

 
Apiguard Jel’in Kovanda Kullanımı 
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Uyarılar 
Üründen en yüksek etki, geç yaz döneminde bal 

hasadından sonra kullanıldığında görülmektedir. Ancak yoğun 
akar enfestasyonu ile birlikte hava sıcaklığının 15°C’nin 
üzerinde olduğu ilkbahar döneminde de kullanılmalıdır. İlacın 
etkinliği koloniler arasında farklılık gösterebilir. Bir sonraki kış 
veya ilkbaharda varroa akarlarının yoğun olduğu görülürse, bu 
dönemde ilave bir uygulama tavsiye edilmektedir. Bazen sezon 
dışı uygulamalar gerekebilir. 

İlaç uygulandıktan sonra kovanın giriş kısmı açık 
olmalıdır. Tüm jel içeriği bitinceye kadar kâse kovanda 
bırakılmalıdır. 

Kolonideki değişiklikler zaman zaman kontrol 
edilmelidir. Tedaviye başladıktan sonra kolonide nadiren geçici 
ancak zararsız bir huzursuzluk görülebilir. Tedavi sırasında 
karakteristik timol kokusu dikkat çekebilir. 

Koloninin sağlık durumu, zayıf ya da kuvvetli oluşu, 
çevre ve iklim koşulları dikkate alınarak doz ayarlaması 
yapılmalıdır. İlaç buharları, havadan ağır olduğu için ilaç 
kutusu kovanın dip tahtası üzerine konulmamalıdır. 

Hava sıcaklığı 26°C’nin üzerinde ise ilaç uygulamasına 
devam edilmemelidir. Yaz aylarında ve bal hasadından önce 
kesinlikle ilaçlama yapılmamalıdır. 

Önerilen kullanım şekli dışında kullanılamaz. 12°C’nin 
altındaki soğuk havalarda, arılar kış salkımı oluşturduğundan, 
bu durumda ilaçlama yapmaya çalışmak, ana arının ölümüne 
sebep olabilir. Bu yüzden hava sıcaklığı 14°C’nin altına 
düştüğü günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. Bazen yüksek 
sıcaklıklarda uygulama periyodunda genç arı sayısında bazı 
önemsiz azalmalara yol açabilir, ancak bu koloni gelişimini 
etkilemez. 

Deri ve göze olası irritasyon ve tahriş edici etkisi 
nedeniyle doğrudan göze ve deriye temasından kaçınılmalıdır. 
Uygulamalarda maske, eldiven ve gözlük kullanınız. 
Uygulamadan sonra ürünle temas eden giysileri ve ellerinizi 
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bol su ve sabunla yıkayınız. Göze temas halinde gözlerinizi bol 
su ile yıkayınız, doktora başvurunuz. Ürünü teneffüs etmeyiniz. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Tedavi süresince ve son ilaç 

uygulamasından sonra tüketime sunulacak bal için 0 gündür. 
 
Ticari Şekli: Karton kutuda 10 adet 50 g’lık kapaklı 

alüminyum kâselerde, 24 veya 40 adet 25 g’lık alüminyum 
poşetlerde ve 3 kg’lık alüminyum kâselerde sunulmaktadır. 

 
8.1.2.3. Ecostop 
Bileşimi: Her bir tablet (50 g), 5 g timol, 2 ml nane yağı 

içerir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Ecostop kovan içi tablet 

bileşimindeki nane yağı, taze nane yapraklarından elde edilen 
esansiyel bir yağdır. Esas bileşeni terpenlerdir. Nane yağının 
antiseptik özelliği vardır. Timol, streptokok ve stafilokoklara 
karsı antiseptik, patojen mantarlara karsı antimikotik etki 
gösterir. 

Solunum yolu ile alındığında akarların sınır sistemini 
etkileyerek, önce eksitasyon sonra paraliz ve kaslarda 
uyuşukluğa neden olarak uzaklaştırıcı ve öldürücü etkiye 
sahiptir. Nane yağı ve timol, tabletlerden buharlaşarak etkisini 
uzun süre göstermektedir. Timol ve nane yağı buharı, arılarda 
varroaya karsı etkilidir. Arılar, Ecostop'un buharı sayesinde 
dezenfekte olmakta ve hasta arıların da ömürleri uzamaktadır. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Uygulama sıcaklığı 8-400C 

arasındadır. Ecostop kovan içi tablet, kullanılmadan önce 
paketin içerisinden çıkarılır, kovanın içerisine, çerçevenin üst 
yüzeyine yerleştirilerek kullanılır. Varroa yoğunluğuna ve 
koloninin gücüne göre 1-3 adet Ecostop tablet kullanılmaktadır. 
Tabletler 45 gün süresince etki göstermektedir. 
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Ecostop Ticari Şekli 

 

 
Ecostop’un Kovana Uygulama Şekli 
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Uyarılar 
Uygulayıcılara temas etmesi durumunda herhangi bir 

yan etkiye yol açmamaktadır. Kullanıcıya hiçbir zararı yoktur. 
Çevre ile teması durumunda içerdiği aktif maddelerden 

dolayı kötü yönde bir reaksiyon gerçekleşmez Hiçbir yan etkisi 
yoktur. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için kalıntı arınma 

süresi "0" (sıfır) gündür. 
 
Ticari Şekli: 6 adet tablet içeren karton kutuda piyasaya 

sunulmaktadır. 
 
8.1.2.4. Obeson 
Bileşimi: Obeson Jel mat beyaz renkli koyu kıvamlı bir 

jeldir. Beher gramında 250 mg timol içerir. 
 
Farmakolojik Özellikleri: Obeson Jelin bileşimindeki 

timol, bir uçucu yağ asididir. Doğal olarak kekik bitkisinde 
bulunur ve bazı gıdalarda kullanımına izin verilen bir katkı 
maddesidir. Timol bir protein denatürantıdır. Etkisini varroa 
akarlarının hücre zarlarını ve tüm hücresel prosesleri bozarak 
gösterir. Diğer kimyasal ajanlarınkinden farklı olan bu etki 
mekanizması sayesinde varroa akarlarının timol etkisinden 
kurtulmak için tüm vücut fonksiyonlarını değiştirmeleri 
gerektiğinden direnç kazanmaları oldukça güçleşir. 

Obeson Jel 12-30°C arasındaki sıcaklıkta çok yoğun 
olarak buharlaşarak arı paraziti olan varroa üzerine toksik etki 
gösterir. Buharlaşma arılar üzerinde zararlı olacak düzeyde 
değildir. Bunun için özel olarak formüle edilerek hazırlanmış 
olan kontrollü salım yapan jel formu timolün 5 µg/litre hava 
konsantrasyonunda optimal buharlaşmasını sağlamaktadır. 

Buharlaşan aktif madde arıların kanat çırpmaları 
sayesinde doğal bir fan etkisi ile akarlara daha etkili şekilde 
nüfuz etmektedir. Jel formülasyonunun bulaşma özelliğinden 
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dolayı işçi arıların timolü koloni içerisinde her tarafa yaymaları 
sonucu varroa için temas yoluyla da öldürücü etki 
göstermektedir. 

Timol memelilerde gastrointestinal kanaldan hızla ve 
kolayca emilir. Emilen maddenin yaklaşık %50’si 24 saat 
içerisinde konjuge edilmemiş glukuronit veya sülfat konjugatı 
olarak böbrekler yoluyla atılır. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Obeson Jel bal öncesi (erken 

ilkbahar) ve sonrası (geç sonbahar) ortalama sıcaklık 15°C 
olduğu günlerde her bir koloni için 1 alüminyum kâse olacak 
şekilde kapağı açılarak kovan içine çıta üzerine yerleştirilir. İki 
hafta sonra aynı kovana ikinci bir uygulama daha yapılır. 
Böylece tedavi edici etki 4-6 hafta devam eder. 
 

Uyarılar 
İlaç uygulandıktan sonra kovan girişi açık bırakılmalıdır. 
İlaç uygulandıktan sonra işçi arıların alüminyum 

kâsenin içine girebildiklerinden emin olunmalıdır. Tüm jel 
içeriği bitinceye kadar kâse kovanda bırakılmalıdır. Kolonideki 
değişiklikler zaman zaman kontrol edilmelidir. Bazen sezon 
dışı uygulamalar gerekebilir. 

Tedaviye başladıktan sonra kolonide bazen geçici ancak 
zararsız bir huzursuzluk görülebilir. Tedavi sırasında 
karakteristik timol kokusu bazen dikkat çekici düzeyde olabilir. 
Koloninin sağlık durumu, zayıf ya da kuvvetli oluşu, çevre ve 
iklim koşulları dikkate alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır.  

Bal arılarında önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi 
yoktur. Aşırı sıcak havalarda uygulandığında kolonilerde 
huzursuzluk olmakla birlikte bu geçici bir durumdur. Bunun 
önüne geçmek amacıyla uygulama hava sıcaklığının 30°C‘nin 
altında olduğu günlerde yapılmalıdır.  

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Tedavi süresince ve son ilaç 

uygulamasından sonra insan tüketimine sunulacak bal için ilaç 
kalıntı arınma süresi “0” sıfır gündür. 
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Obeson’un Kovan İçi Kullanımı 

 
8.1.2.5. Thymovar 
Bileşimi: Her bir sünger 15 g timol içermektedir. 
 
Farmakolojik Özellikler: Thymovar her biri timol 

içeren sünger tabletler halindedir. Kekik yağında da bulunan 
timol gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen doğal bir 
maddedir ve tamamen güvenlidir. 

Tabletlerden yayılan timol buharı kovanın içini 
doldurur. Bu buhar varroa üzerinde öldürücü etki gösterir. 
Thymovar, bal döneminde kullanılsa dahi, arılara zarar vermez. 
Ancak bal döneminde, arılar kovan içindeki yabancı maddelere 
karşı agresif olacaklarından Thymovar uygulamasının bal 
öncesi (erken ilkbahar) ve sonrası (sonbahar) yapılması tavsiye 
edilir. 
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Uygulama Şekli ve Dozu: Thymovar her dönem 
kullanılabilirse de dış hava sıcaklıkları ilacın etkinliğinde 
önemlidir. Uygulama sırasındaki günlük hava sıcaklıkları en 
düşük 12°C ile en fazla 30°C arasında olmalıdır. Kullanım için 
en ideal zaman, havanın günlük 20-25°C sıcaklıklar arasında 
olduğu günlerdir. 

 

Kovan tipi Erken İlkbahar 
Bal Öncesi 

Sonbahar 
Bal Sonrası 

Normal Kovan 1/4 1/2 
İki Katlı Kovan 1/2 1 

 

 
Thymovar’ın Kovan İçinde Uygulanması 

 
Bal öncesi (ilkbahar) ve sonrası (sonbahar) yılda iki 

dönem kullanılır. Thymovar çıtaların en üstüne yerleştirilir ve 
4-5 hafta boyunca kovanda bırakılır. 
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Thymovar kullanılırken kovanda bir değişiklik 
yapmaya gerek yoktur. Giriş kısmı her zaman olduğu şekliyle 
açık tutulmalıdır. Thymovar'ın salınım yapabilmesi için üst 
kapakla Thymovar süngeri arasında 5 mm kadar ufak bir 
boşluk bırakılması gereklidir. Daha güçlü kolonilerin gidip 
zayıf kolonileri yağmalamalarını önlemek için aynı sahada 
bulunan tüm kolonilerin eş zamanlı tedavi edilmesi iyi olur. 

Bal öncesi (erken ilkbahar) dönemde arıların güçsüz 
olabileceği dikkate alınarak, Thymovar'ın kovan başına 1/4 
(çeyrek sünger) oranında kullanılması iyi sonuçlar vermektedir. 
Bu oran, bal sonrası, 1/2 (yarım) sünger olarak artırılır. 

 
8.1.3. Organik Asitlerin Kullanımı 
İlaçların balda kalıntı bırakması nedeniyle, bu riski en 

aza indirmek, sağlıklı ve kaliteli bal elde etmek amacıyla son 
yıllarda organik asitlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
Özellikle Oksalik Asit, Formik Asit ve Laktik Asit bu 
konularda ön plana çıkmaktadır. Organik asitlerin farklı 
ülkelerde farklı dozlarda bireysel kullanımları söz konusudur. 
Bu nedenle farklı doz ve uygulama zamanları bulunmaktadır. 

 
8.1.3.1. Formiset 
Bileşimi: 3x15 cm karton çubuklarda 5 ml emdirilmiş 

Formik asit içermektedir. 
 
Uygulama Şekli ve Dozu: 3-5 çerçeveli zayıf kovan, 

bölme tahtası ile bölünür ve bir karton çubuk yerleştirilir. 6-10 
çerçeveli güçlü kovana aynı anda 2 karton çubuk konulur. İlaçlı 
çubuklar çerçevelerin üzerine birbirinden uzak olarak bırakılır 
ve örtü beziyle üzerleri kapatılır. Kovan uçuş deliği açık 
bırakılmalıdır. Akşamüstü ve 14-27°C sıcaklıklarda 
kullanılmalıdır. 4 gün ara ile 3-4 kez uygulanmalıdır. 

 
Ticari Şekli: Bir poşette 10 karton yaş çubuk vardır. Bir 

poşet Formiset ile 10 zayıf veya 5 kuvvetli koloni ilaçlanır. 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için "0" (sıfır) gündür. 
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Formiset’in Ticari Şekli 

 
8.1.3.2. Arıfor 
Bileşimi: 1 adet Arıfor Buharlaşan Ped 6 g Formik asit 

içerir. Ped boyutu 9x17cm ve ağırlığı 11.5-14.0 g arasındadır. 
 
Farmakolojik Özellikler: Arıfor buharlaşan ped 

formülasyonundaki Formik asit, aktif kostik karakterde bir 
maddedir. Formik asit buharları, Varroa akarlarının solunum 
sistemindeki trake kanallarında yakıcı ve öldürücü etkiye 
sahiptir. Bu etkisi kovan içi sıcaklığın artması ile artar. Kovan 
içi sıcaklık 12°C'nin altına düştüğünde buharlaşma en az 
düzeye inerek ilacın etkisi azalır. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Her bir peteğe 1.2 g Formik 

Asit düşecek şekilde uygulanır. Arıfor Buharlaşan Pedten, 5 
çerçeveli bir kovana 1 adet, 10 çerçeveli bir kovana ise 2 adet, 
birbirlerinden 20-25 cm uzaklıkta olacak şekilde konur. Pedler 
çerçevelerin üzerine ve delikli kısımları alta bakacak şekilde 
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yerleştirilir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde 
önerilmedikçe ilaçlamalar ortam hava sıcaklığının 12ºC ile 
30ºC arasında olduğu erken ilkbahar ve geç sonbaharda akşama 
doğru yapılmalıdır. İlaç uygulaması aşağıdaki tabloya göre 3 
gün ara ile 3 kez yapılır 

 

 
 
Uyarılar 
Formik asit buharları havadan ağır olduğundan Arıfor 

Buharlaşan Ped giriş deliğinden içeri atılmamalıdır, aksi 
takdirde ilaçtan etkili bir sonuç alınmaz. 

Hava sıcaklığı 120C’nin altında ve 300C’nin üstünde 
olduğunda ilaç kullanılmamalıdır. İlacın uygulanması sırasında 
kovan deliği açık olmalıdır. Sırlanmamış bal formik asidi 
absorbe ettiğinden yaz aylarında Arıfor Buharlaşan Ped 
kullanılması önerilmez. 

Çok zayıf ve iyi beslenmeyen kolonilerde tedavi olumlu 
sonuç vermemektedir. Bu yüzden, önlemler alınmalı ve arıların 
doğal (bal, polen) beslenmeleri sağlanmalıdır. 

Bir kovana 2 adet Arıfor Buharlaşan Ped'den fazlası 
yerleştirilmemelidir. Arı ölümleri meydana gelebilir. Ortam 
sıcaklığı 120C'nin altında olduğunda arılar kış salkımı 
oluşturduğundan ilaç uygulaması yapılmamalıdır. Aksi 
takdirde ana arının ölümüne sebep olunur. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için “0” (sıfır) gündür. 
 
Ticari Şekli: Karton kutuda 2, 4, 6, 8, 10, 2 x 10 adet 

ped içeren alüminyum poşetler. 
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8.1.3.3. Forbeevar 
Bileşimi: Forbeevar Jel, her 100 gramında 65 g Formik 

Asit içeren akışkan renksiz harici uygulamaya hazır kontrollü 
salınımlı jeldir. 

 
Farmakolojik Özellikleri: Forbeevar Jel’in içerdiği 

Formik Asit buharı, varroa parazitinin ve trake akarının 
solunum sistemindeki trake kanallarında yakıcı ve öldürücü bir 
etki yapmaktadır. Bu etki sıcaklık arttıkça artmaktadır. Eğer 
kovan içi sıcaklığı 12°C’nin altına düşerse buharlaşma 
minimum düzeyde kalmakta ve ilacın etkisi azalmaktadır. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Forbeevar Jel hava sıcaklığı 

14-27°C arasında iken erken ilkbahar ve geç sonbaharda 
akşama doğru yapılmalıdır. Hastalığın seyrine göre ilaç 
uygulaması birer hafta ara ile 2-3 defa yapılabilir. 3-5 çerçeveli 
kovana bölme tahtası ile bölündükten sonra 5-10 g Forbeevar 
Jel plastik bir kaba konularak çerçeveler üzerine bırakılır ve 
kovan kapağı kapatılır. Eğer kovanda 9-10 çerçeveli güçlü bir 
koloni varsa ve enfestasyonda yoğunsa 10-20 g Forbeevar Jel 
plastik bir kaba konduktan sonra kovan kapağı kapatılır. Kovan 
uçuş deliği kapatılmamalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice 
çalkalayınız. 

 
Uyarılar 
Forbeevar Jel kovanın giriş deliğinden içeri 

atılmamalıdır. Zira Formik Asit buharı havadan ağır olduğu 
için ilaçlamadan etkili sonuç alınamaz. Hava sıcaklığı 14°C’nin 
altına düştüğü ve 27°C’nin üstüne çıktığı zaman ilaç 
uygulanmamalıdır. Kovanın giriş deliği ilaçlama sırasında açık 
tutulmalıdır. Forbeevar Jel uygun bir plastik kaba konulduktan 
hemen sonra kovana yerleştirilmelidir. Sırlanmış bal, formik 
asidi absorbe ettiğinden yaz aylarında Forbeevar Jel 
kullanılması tavsiye edilmez. 
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Forbeevar’ın Ticari Şekli 

 
Kuluçkalık üzerinde ballık varsa ve bal tutumu 

başlamamış ise üst kata da ilave olarak 5-10 g Forbeevar Jel 
konulmalıdır. 

Kovanlardan herhangi birinde varroa ve trake akarı 
görüldüğünde bütün kovanların (erken ilkbahar ve geç 
sonbaharda) ilaçlanması gerekir. Bulaşmayı önlemek için de 
hastalıklı kovandaki arı kolonileri, kovanlar, petekler ve 
buralardan elde edilen balların sağlam kovanlarla teması 
kesilmelidir. Tüm kovanlar ve malzemeler temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. 

Çok zayıf ve iyi beslenmeyen kolonilerde tedavi olumlu 
sonuç vermeyeceğinden gerekli önlemler alınmalı ve arıların 
doğal besinleri (bal, polen) ile beslenmesi sağlanmalıdır. 

Bir kovana aynı zamanda 40 g’dan fazla Forbeevar Jel 
konulmamalıdır. Aksi halde arı ölümleri olabilir. 12°C’nin 
altındaki havalarda arılar kış salkımı oluşturduğundan ilaçlama 
yapılması ana arının ölümüne neden olabilir. 
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İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. 
yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra 
ellerinizi yıkayınız. Temas halinde ciltte kabarcıklar ve su 
toplama ile gözlerde yanma görülebilir. 

Deriye temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. İlaçlı 
dumanı teneffüs etmeyiniz. Teneffüs edilmesi halinde öksürük, 
nefes darlığı, karın ağrısı, kusma ve yutkunamama şeklinde 
belirtiler görülebilir. İlaç buharını uzun süre teneffüs edenler 
temiz havaya çıkartılmalıdır. Antidotu yoktur. 

Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına 
uyulmadan bekletilen ilaç ambalajı ile imha edilmelidir. 

 
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Bal için “0” (sıfır) gündür. 
 
Ticari Şekli: Karton kutularda 100 g’lık özel kahverengi 

pet plastik şişe ambalajlarda; 12’li karton kutularda 200 g ve 
1000 g’lık özel kahverengi pet plastik şişe ambalajlarda 
piyasaya sunulmuştur. 

 
8.1.3.4. Formik Asit 
Renksiz, uçucu ve zayıf bir organik asittir. 

Kullanılmasında buharlaşma özelliğinden faydalanılır ve hava 
sıcaklığı 15–25°C’ler arasında olduğunda başarılı sonuçlar 
vermektedir. Uygulama döneminde kovan girişlerinin ve 
havalandırma deliklerinin tamamen açılması gerekir. Arı 
kolonilerinde kullanımı için birçok etkin uygulama metodu 
geliştirilmiştir. Kullanımı kolay ve pratik olup koloni 
büyüklüğüne ve kovan tipine göre doz ayarlamasını çok iyi 
yapmak gerekir. Genelde kovanda yavrunun nispeten daha az 
olduğu erken ilkbahar veya geç sonbaharda, hava sıcaklığının 
uygun olduğu günlerde kullanılması tavsiye edilir.  

Düşük hava sıcaklıklarında buharlaşma az olacağından 
etkinlik az, yüksek sıcaklıklarda ise buharlaşma fazla 
olacağından kolonide arı ölümlerine ve ana arı kayıplarına 
neden olabilir. Formik asit balda doğal olarak bulunmasına 
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rağmen kalite problemleri meydana gelmemesi için bal 
hasadından 6–8 hafta önce uygulamayı bitirmiş olmak gerekir. 

Formik asitle 14 günü aşan bir tedavi sonucunda 
parazitler %95’e varan oranda öldürebilmektedir. Çerçevelerde 
kapalı yavru bulunduğu durumlarda da kapalı yavrulu 
gözlerdeki bazı varroaların öldüğü de görülmüştür. 

Formik asit doğal olarak balda az miktarda 
bulunmaktadır. Kovanların Formik Asitle tedavi edilmesi 
süreci bu seviyeleri artırabilir. Baldaki kalıntının hissedilme 
eşiği balın lezzetinin hafifliğine bağlı olarak 150–600 mg/kg 
düzeyindedir. Eğer Formik Asit sonbaharda uygulanırsa 
kovanda bulunan stok ballardaki kalıntılar gelecek ilkbaharda 
40–200 mg/kg olurken, taze bir balda balın tipine bağlı olarak 
25–50 mg/kg olmaktadır. Eğer Formik Asit ilkbaharda 
kullanılırsa kalıntı miktarı daha yüksek olabilmektedir. 

 
Plastik Poşet Yöntemi 
Bu yöntemde erken ilkbahar ve geç sonbaharda birer 

uygulama olmak üzere %65’lik 250’şer ml Formik Asit 
solüsyonu kullanılmaktadır. Kullanılan poşetler, içleri emici 
malzemeyle doldurulmuş kendiliğinden kapatılabilen derin 
dondurucu veya kilitli sebze torbalarıdır. Poşet metoduyla 
Formik Asit 3–4 haftalık bir dönemde yavaş yavaş salınır. 

27x28 cm ölçülerindeki kilitli poşet içine yaklaşık 2–5 
mm kalınlığında poşete sığacak ölçülerde kesilmiş ve üzerinde 
herhangi bir yazı bulunmayan ambalaj kartonu konulur. Her 
poşete 250 ml %65’lik Formik Asit doldurulur. Havasını iyice 
alınarak poşet kapatılır ve hava geçirmez kapaklı plastik bir 
kap içine istiflenir. 

Kovanlara uygulamadan önce Formik Asit poşetleri 
bulunan kap derin-dondurucuda 1–2 gün bekletilir. Sıcaklığının 
düşürülmesi ile formik asidin buharlaşması azalır ve kovanlara 
uygulaması kolaylaşır. Plastik poşetlerin bulunduğu kap arılığa 
getirilir. İçerisinde Formik Asit emmiş karton bulunan poşetin 
bir kenarına yakın keserek, enine bir pencere açılır. 
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Kovan Üstünden Poşet İçerisinde Formik Asit Kullanımı 

 
Beş çerçeveden az olan koloniler için daha küçük 

poşetlerle, büyük kovanlara kullanılanların yarısı kadar Formik 
Asit kullanılır. Her kovan için bir poşet olacak şekilde açılan 
pencereler arılara dönük olacak şekilde çıtaların üst kısmına 
veya kovan dip tahtasına yerleştirilir. Eğer çıtaların üzerine 
koyarak kullanılacaksa pencere açıklıkları üst çıtalara dik bir 
şekilde açılmalı, kovan formik asidin kolayca buharlaşabileceği 
bir boşluk bırakılmalıdır. 

 
Emici Ped Yöntemi  
Emici pedler formik asidi emebilecek herhangi bir 

materyal olabilir. Bu amaçla kullanılan materyal, %65’lik 30 
ml formik asidi hiç damlatmaksızın emebilmelidir. Olası 
malzemeler emiciliklerini belirlemek için aynı miktarda su ile 
önceden test edilebilirler. Üzerine pedi yerleştireceğiniz 
çıtaların üzerindeki arılar duman vererek uzaklaştırılmalıdır. 

Emici ped çıtaların üzerine yayılır ve yüksek hacimli bir 
şırınga ile 30 ml %65’lik Formik Asit pede enjekte edilir. Eğer 
sıcaklık 25oC’nin üzerinde veya arı yoğunluğu dip tahtasına 
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yakınsa ped çıtaların üzeri yerine dip tahtasına yerleştirilebilir. 
Tedavi toplam 4 uygulama olacak şekilde 4 gün aralıklarla 
erken ilkbahar ve geç sonbaharda tekrarlanmalıdır. 

 

 
Emici Ped ile Varroaya Karşı Formik Asit Kullanımı 

 
Doğrudan Dip Tahtasına Uygulama 
Formik asit doğrudan dip tahtalarına uygulanabilir. Dip 

tahtasındaki arıların ölmesini önlemek amacıyla, dip 
tahtasındaki arıların yukarı çıkması için giriş deliğinden 
körükle duman verilir. Uzun bir şırınga veya dren hortumu 
kullanarak 15 ml %65’lik formik asidi dip tahtasının arka 
kısmına doğru her tarafa dağılabilecek bir şekilde püskürtülür. 
Tedavi toplam 3–6 uygulama olacak şekilde 3–4 gün aralıklarla 
tekrarlanmalıdır. 

 
Kontrollü Buharlaştırma Aletleri 
Kovan içinde formik asidi yaymak için tasarlanmış çok 

çeşitli aletler satın alınabilir. Tipik olarak bunların yeniden 
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doldurulabilir bir depoları vardır ve bazı kandilli tipleri formik 
asidin yavaş yavaş buharlaşmasını sağlar. Bu dağıtıcılardan 
bazıları Formik Asit buharlaşma oranını kontrol edebilecek 
şekilde ayarlanabilmektedir. Pek çok tipte buharlaştırma aleti 
bulunmakta olup bazı kovan tiplerinde kuluçka çıtalarının 
üzerine bazı kovanlarda da çıtaların yan kısmına boş bir çıtaya 
monte edilerek kullanılabilmektedir. 

Çalışma şekli modellere göre değişiklik göstermektedir. 
En pratik olanı kovan üstünden kullanılan tipte olanlarıdır. 
Uygulamada 4 gün süreyle ve günde 10 cc’den toplam 40 cc 
hesap edilerek ilaçlama yapılır. 3 gün ara verildikten sonra 
uygulama ikinci defa tekrar edilir. 

Bu aletlerde %65’lik Formik Asit solüsyonu genellikle 
erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde birer kez 
uygulanmaktadır. Kendi şişesinin ters çevrilerek kâğıda Formik 
Asit emdirilen tipleri olduğu gibi çerçeve aralarına takılan 
plastikten yapılmış aparatlar da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 
Kontrollü Buharlaştırma Aletinin Kullanımı 
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İki Çerçeve Arasına Takılan Plastik Formik Asit Aparatı 

 
8.1.3.5. Oksalik Asit 
Isıtılarak buharlaştırma ve şuruba katılarak damlatma 

olarak iki yolla kullanımı bulunmaktadır. Oksalik asit buharı, 
varroanın beslenme organlarına ve ayaklarına hasar verir. 
Beslenemeyen ve hareket kabiliyetini kaybeden varroa, arının 
üzerinden düşerek bir müddet sonra ölür. 

Varroa ölümleri yaklaşık üç günden sonra başlar. 
Arıların tüm evrelerinde, gözlemlenen ve bilinen bir yan etkisi 
yoktur. Esnek ve güvenli bir uygulama metodudur. Arıcı 
hatasını en aza indiren, koloni başına en az süre harcanan (20 
sn) etkili bir mücadele şeklidir. 

Yıl içerisinde birden fazla uygulama yapılabilir. En 
etkili olduğu dönem kapalı yavrunun olmadığı veya en az 
olduğu kış dönemidir. Bal hasadından sonraki ara dönemlerde 
rahatlıkla kullanılabilir. 2 gram Oksalik Asit Dihidrat ile özel 
geliştirilmiş buharlaştırma aparatları kullanılarak, arı 
kolonilerinde kapak açıp koloni düzenini bozmadan yapılan en 
ucuz ve etkili mücadele şeklidir. 
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Oksalik Asit Buhar Uygulama Aleti 

 

 
Oksalik Asit Buhar Uygulaması 
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Oksalik Asidin Damlatma Yoluyla Kullanımı 

 
Özel aparatına koloni başına 2 g Oksalik Asit konularak 

ısı uygulaması yapılır. Bu esnada oksalik asit buhar haline gelir. 
Bir pompa yardımıyla buhar, kovan uçma deliğinden sokulan 
boru ile arıların üzerine yönlendirilir. En etkili uygulama, 
sıcaklığı arıların salkımda olduğu 0-5 derece sıcaklığın olduğu 
dönemdir. 7 gün arayla 4 uygulama yapılabilir. Organik 
kökenli bir mücadele şekli olsa bile, bal akım dönemlerinde 
kullanılması tavsiye edilmez. 

Oksalik asit şurupla karıştırılarak da kullanılmaktadır. 
Uygulamanın 0-50C hava sıcaklığında arı salkımda iken 
yapılması etkinliğini artırmaktadır. Sıvı kullanımda 200 g toz 
şeker ve 35 g oksalik asit 1 litre hacme su ile 
tamamlanarak %3.5’luk oksalik asitli şurup hazırlanır. 

Ilık olarak hazırlanan bu çözeltiden arılı her petek 
üzerine 5 ml gelecek şekilde bir şırınga ile arıların üzerine 
çerçevelerin arasından dökülür. Her iki ilaçlama döneminde bir 
defa uygulamak yeterli olmaktadır. 
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8.1.3.6. Laktik Asit 
Ekşi, keskin tatlı ve zayıf bir organik asit olup bazı 

bakteriler tarafından laktozdan meydana getirilir. Laktik asit 
bazı gıdalara ekşi bir tat vermek için kullanıldığı gibi gıdaların 
korunmasında da kullanılır. 

Laktik asit doğada yaygın olarak bulunan bir maddedir. 
İnsan vücudunda enerji yakıldığı zaman meydana gelir. Balda, 
ekşimiş sütte, peynir ve yoğurt gibi gıdalarda da doğal olarak 
bulunur. Laktik asit uygulaması yoğun iş gücü gerektiren bir 
uygulama olduğundan genelde koloni sayısı az olan arıcılar 
tarafından tercih edilmektedir. 

 
Uygulama Şekli ve Dozu: Laktik asit uygulamasında en 

iyi sonuç, laktik asidin arılar üzerine ve kovan duvarlarına 
püskürtme şeklinde yapıldığı zaman alınmaktadır. Uygulama 
esnasında hava sıcaklığının 7–30oC arasında olduğu erken 
ilkbahar ve geç sonbaharda kullanılması tavsiye edilmekle 
birlikte ana nektar akım dönemi ve bal hasat dönemi hariç tüm 
dönemlerde kullanılmasında bir sakınca yoktur. 

Uygulama için özellikle tarlacı arıların kovana döndüğü 
öğleden sonraları ve rüzgârsız günlerde kullanılması tercih 
edilmelidir. Püskürtme için oldukça ince püskürtme yapan 
püskürtücülerin kullanılması başarılı sonuçlar vermektedir. En 
uygun kullanma dozu, tamamen arıyla kaplı bir çerçevenin her 
bir yüzüne 5 ml %15’lik asit solüsyonu püskürtmektir. 

Varroanın dökülme durumuna bağlı olarak yılda iki kez, 
3–4 gün ara ile 3–4 uygulama yapmanın yeterli olacağı 
bildirilmektedir. Kovan içerisinde bulunan tüm çerçevelere tek 
tek uygulama yapılması gerektiğinden oldukça fazla zaman alır. 
Bu nedenle koloni sayısı az olan arılıklarda, doğal ve suni 
oğullar ile ruşet kovanlar için tavsiye edilir. Yavrusuz 
kolonilerde etkinliği %80–95 olabilmektedir. 

Kapalı petek gözleri içerisindeki varroalara etkisinin 
olmaması nedeniyle kovanda yavrunun yoğun olduğu 
dönemlerde parazitin büyük bir çoğunluğu (%70–80) kapalı 



Kahrolsun Varroa! 

 

85 

gözlerde olacağından etkinliği oldukça düşmektedir. İlaçlama 
sonrası etkinliğin izlenmesi ve parazit yoğunluğunun ekonomik 
eşiğin altına gelmemesi durumunda uygulamanın tekrarlanması 
veya başka bir uygulamanın denenmesi tavsiye edilir. 

Üçer gün arayla yapılan 3 uygulamadan sonra, ballıkta 
depolanan balda biriken laktik asit 200 mg/kg’dan 1500 
mg/kg’a kadar artmaktadır. Fakat bu miktarın büyük bir kısmı 
uygulamayı takip eden 7–8 hafta içerisinde normal seviyelere 
inmektedir. Laktik asit, çiçek ballarında balın kaynağına bağlı 
olarak 40–400 mg/kg arasında doğal olarak bulunmaktadır. 
Günde 30 g bal tüketen bir insan yaklaşık 6 mg laktik asit 
alırken 180 g yoğurt tüketen bir insan 1.800 mg laktik asit 
almış olmaktadır. 

Ana nektar akımı ve bal hasadı dönemlerinde laktik asit 
kullanımına izin verilmediği takdirde laktik asit balda herhangi 
bir kalıntı riski oluşturmaz. Bal, laktik asidin levüloz ve 
dekstroz formlarının her ikisini de içermektedir. Ticari laktik 
asit bu iki formun karışımıdır. Fakat saf veya doğal olarak 
oluşan laktik asit varroa mücadelesinde eşit etkinliktedir. 

 
8.1.4. Bitkiler ve Pudra Şekeri Kullanımı 
İlaçların ve diğer kimyasalların balda kalıntı bırakma 

riskini ve varroa ile mücadele masraflarını en aza indirmek 
amacıyla bitkilerin çeşitli organları da varroa mücadelesinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Daha çok yerel uygulamalar olarak 
öne çıkan bu kullanım gittikçe alternatif olarak gelişmektedir. 
Okaliptüs kabuğu ve yaprağı, portakal kabuğu, defneyaprağı, 
karabaş otu, kekik, tütün, rezene, lavanta, ardıç katranı gibi pek 
çok bitki bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak bu tip kullanımlar 
genellikle denetimsiz ve kuralsız bir şekilde yapılmaktadır. 

Özellikle doz ayarlanamaması, çıkan dumanın bal ve 
balmumunda kalıntı bırakıp bırakmadığının tam olarak 
bilinmemesi gibi riskleri vardır. Bu tip bitkilerin yapılacak 
varroa mücadelesinde etkinlik durumu ve balda kalıntı bırakıp 
bırakmamasına göre kullanılması ve yaygınlaştırılması en 
sağlıklı yaklaşım olacaktır. Aksi halde doğal yollarla tedavi 
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ediyorum düşüncesi ile daha büyük sorunlara davetiye çıkarma 
riski de bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada varroa 
mücadelesinde sıklıkla kullanılan bu maddelerin bir kısmının 
uygulama şekli ve dozu ile aşağıda verilmektedir. 

 
8.1.4.1. Okaliptüs Kabuğu ve Yaprağı 
Okaliptüs yapraklarında uçucu yağlar, polifenolik 

asitler ve flavonoidler gibi zengin kimyasal bileşikler 
bulunmaktadır. Okaliptüs ağaçlarından toplanarak kurutulan 
materyalden %50 kabuk+%50 yaprak körük içerisinde yakılır. 
Elde edilen duman kovan başına 10’ar adet olmak üzere kovan 
uçuş deliğinden uygulanır.  

Okaliptüs uygulaması 3 gün ara ile 9 kez tekrarlanır. 
Uygulama, akşamüstü arıların kovanlarına döndükleri saatlerde 
yapılır. Uygulama sonrası kovan girişi 15 dakika kapalı tutulur. 

 

 
Okaliptüsün Görünümü 

 
8.1.4.2. Portakal Kabuğu 
Portakal kabuğunda uçucu yağ bileşikleri; çoğunlukla 

terpenler, alkoller, esterler, aldehitler ve ketonlar vardır. 
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Kurutulmuş Portakal Kabuğu 
 

Kurutulmuş portakal kabuğu, körük içerisinde yakılarak 
dumanı her kovana 10’ar adet olmak üzere uçuş deliğinden 
uygulanır. Portakal kabuğu dumanı uygulaması 3 gün ara ile 9 
kez tekrarlanır. Uygulama akşamüstü arıların kovanlarına 
döndükleri saatlerde yapılır ve uygulamadan sonra kovan girişi 
15 dakika kapalı tutulur. 

 
8.1.4.3. Pudra Şekeri 
Varroa mücadelesinde kalıntı sorunu, balda kalıntı 

bırakmayan ürünlere yönelme sonucunu doğurmuştur. Ayrıca 
nektar akım dönemi dahil tüm sezon boyunca varroaya karşı 
etkin mücadele yürütmek düşüncesi de bu sürece katkı 
sağlamıştır. Bu konuda pudra şekeri kullanılarak varroaya karşı 
mücadele teknikleri geliştirilmiştir. Yöntem, şeker pancarından 
yapılmış ve çok ince veya iki kez çekilmiş şekerden elde edilen 
pudra şekerinin arı kolonilerinde çerçeve arasından arıların 
üzerine dökülmesi esasına dayanır. 

Uygulama öncesinde çerçevelerin altına yerleştirmek 
amacıyla üzerine vazelin veya sıvı yağ sürülerek yapışkan 



Kahrolsun Varroa! 

 

88 

kâğıtlar hazırlanır. Ayrıca arıların bu kâğıda yapışmaması için 
üzerine 3x3 mm boyutlarında deliklere sahip elek yerleştirilir. 
Bu işlem için polen tuzaklı kovanlardaki çekmeceler de 
kullanılabilir. Bu sistemde 10 çerçeveli koloni başına 125 g 
pudra şekeri elekli bir maşrapa yardımıyla çerçevelerin 
aralarına ve üzerine eşit şekilde dökülür. Çerçeve üzerlerinde 
kalan pudra şekeri, arıcı fırçası yardımıyla çerçeve aralarından 
arılar üzerine süpürülerek işlem tamamlanır ve kovan kapatılır. 

Ertesi gün yapışkanlı kâğıt çıkartılır. Uygulama 2 
haftada 1 ve arıların salkımda olmadığı dönemlerde rahatlıkla 
yapılabilir. Alternatif uygulama olarak 5-7 gün arayla 3-4 kere 
de uygulama yapılabilir. Bal ve balmumunda kalıntı riski 
olmadığı için her mevsimde uygulama olanağı bulunmaktadır. 

Pudra şekeri uygulamasında çok küçük toz zerrecikleri 
haline dönüştürülen pudra şekeri, varroanın tırnak ucunda 
bulunan tutunma organellerini (ambulacrum ) kaplamaktadır. 

Sonuçta akarın arıların üzerinden kayıp düşmesine 
neden olmakta, ayrıca akarın oksijen almak üzere özelleşmiş 
hava deliklerine girip nemlenerek akarı oksijensiz 
bırakmaktadır. Bu etkiyi gözleyebilmek için pudra şekeri 
uygulamasının yapıldığı dönemde çevre sıcaklığının fazla ve 
nemin az olması teknik açıdan önemlidir. Ayrıca pudra 
şekerinin yeterince iyi öğütülmüş olması ve tozuması, şeker 
parçacıklarının akarın ambulacrum ve trake girişlerini 
kapatması beklenen etkinin gözlenmesi için önemli olmaktadır. 

Pudra şekeri etkinliği için nemsiz ve topaklanmaması 
çok önemlidir. Aksi halde yapılan uygulamadan sonuç 
beklenemez. Bu nedenle sıcak ve nem düzeyi düşük havalarda 
uygulama daha başarılıdır. Ancak pudra şekeri uygulaması 
periyodik ve destekleyici tedavi olarak başarıyla uygulanabilir. 
Yöntemin arılar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması, arı 
ürünlerinde herhangi bir kalıntı bırakmaması, mekanik olarak 
etkisini gösterdiği için akarların direnç geliştirememesi gibi 
çeşitli avantajları nedeniyle, diğer kimyasal ilaçların aksine 
nektar akımı zamanında da kullanılabilmektedir. 
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Pudra Şekeri Dökmek İçin Kullanılan Elekli Maşrapa 

 

 
Pudra Şekerinin Çerçeveler Üzerine Dökülmesi 
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Pudra Şekeri Uygulanmış Kovanın Görünümü 

 

 
Kartonlara Vazelin Sürülmesi 
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Kovan Altına Yerleştirilen Vazelinli Kâğıdın Kontrolü 

 

 
Elek Telinin Yapışkan Kâğıt Üzerinde Görünümü 



Kahrolsun Varroa! 

 

92 

8.2. Biyoteknik Mücadele Yöntemleri 
Biyolojik yöntem kimyasal madde kullanmadan paraziti 

kontrol etme yöntemi olup paraziti yok etme yerine parazitin 
zararından korunmak için onun ekonomik zarar eşiğinin altında 
tutulmasını amaç edinen bir yöntemdir. Ayrıca biyolojik 
yöntem entegre bir yöntem değildir. Varroaya karşı 
mücadelede kimyasal madde kullanımının arı ürünlerinde 
kalıntı bırakması problemi, biyolojik kontrol yöntemlerini ön 
plana çıkarmaktadır. 

Biyolojik kontrol yöntemleri; kimyasal ve ilaç 
kullanımından kaynaklanan masrafın olmaması, arı ürünlerinde 
pestisit kalıntısı bırakmaması, ürünlerin güvenilir olduğu için 
yüksek fiyata satılması, parazitlerin bağışıklık kazanmaması ve 
gerek duyulan her mevsimde ve zamanda yapılabilmesi 
nedenleriyle avantajlı olmaktadır. 

Çok fazla iş gücü gerektirmesi, tecrübeli arıcılar 
tarafından uygulanabilmesi, çok büyük arılıklarda 
uygulanmasının güç olması, farklı alet ve malzeme 
gerektirmesi, kolonilerin sürekli kontrol edilmesi, çok yüksek 
bir etkinliğe sahip olmamaları ve kısa sürede sonuç alınmaması 
bu yöntemlerin olumsuz yönlerini oluşturmaktadır.  

Sağlıklı arı ürünleri üretmek ve tüketmenin temel 
koşulu olarak üretim sürecinde kimyasalların kullanılmaması 
gerekliliği ve zorunluluğu bu yöntemlerin de kullanılabilirliğini 
gerektirecektir. Süreç içerisinde yeni biyolojik kontrol 
yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak yöntemin 
uygulanabilirliği de artacaktır. 

 
8.2.1. Yavrulu Gözlerin Taşınması 
Parazitin üreme ve çoğalma yerleri kapalı yavru gözleri 

olduğundan kapalı gözlerin koloniden alınmasıyla parazit ve 
yavruları da kovandan alınmış olur. Bu yöntem iki şekilde 
uygulanabilir. Birincisi kapalı işçi arı gözlerinin, ikincisi ise 
kapalı erkek arı gözlerinin kovandan alınmasıdır. 
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İşçi Arı Gözlerinin Kovandan Uzaklaştırılması 
Varroalar yumurtlamak ve çoğalmak için erkek arı 

gözlerini tercih etmelerine karşın bu amaçla işçi arı gözlerini de 
kullanırlar. Kolonide işçi arı gözü bulunan tüm peteklerin 
alınması ve imha edilmesi parazitin çoğalmasını kontrol altında 
tutma bakımından etkili olmakla birlikte koloni 
populasyonunun geleceği için zararlı olması, yöntemin 
uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. 

Yöntemin bu olumsuzluğunu gidermek için tuzaklama 
ismi verilen yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemde ana arı bir 
peteğe ana arı ızgarası ile hapsedilir ve sadece bu peteğe 
yumurta bırakması sağlanır. Kafeslemeden 9 gün sonra ana arı 
1. petekten alınarak bir başka peteğe kafeslenir. 

 

 
İşçi Arı Gözlerinin Bulunduğu Petek 

 
Uygulamanın 18. gününde 1. petek kovandan alınarak 

imha edilir ve 2. petekteki ana arı 3. peteğe kafeslenerek 2. 
petek varroaların girmesi için kovanda bırakılır. 27. günde ana 
arı serbest bırakılırken 2. petek kovandan alınır. 36. günde ise 
3. petek kovandan alınarak imha edilir ve uygulama 
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tamamlanmış olur. Aynı uygulamanın değişik dönemlerde 
birkaç kez tekrarlanmasıyla parazit populasyonunun önemli 
oranda kontrol altına alınabileceği bildirilmektedir. Yöntemin 
en önemli dezavantajı fazla miktarda işçi arı gözünün alınması 
nedeniyle koloni gelişimini olumsuz yönde etkilemesidir. 

 
Erkek Arı Gözlerinde Tuzaklama Yöntemi 
Bu yöntem biyolojik kontrolde en fazla kullanılan 

yöntemdir. Çünkü varroalar üremek için erkek arı gözlerini işçi 
arı gözlerine oranla 10-12 kat daha fazla tercih etmektedirler. 
Bu yöntemde parazitin bu özelliğinden yararlanılarak varroa 
populasyonu kontrol edilmeye çalışılır. 

Yöntem iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisinde 
koloniler belli periyotlarla sürekli kontrol edilir ve bulunan tüm 
kapalı erkek arı gözleri imha edilerek petekler kovana geri 
verilir. Bu uygulama tercih edilmesi durumunda yılda en az 5-6 
defa tekrarlanmalıdır.  
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Erkek Arı Gözlü Petek Oluşturma ve Kullanma Tekniği 

 

 
Erkek Arı Gözlerinin Bulunduğu Petek 
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İkinci uygulama şeklinde ise kovana erkek arı gözü 
bulunan petekler verilir ve ana arı bu peteklere hapsedilerek 
sadece bu peteklerdeki gözlere dölsüz yumurta bırakması 
sağlanır. Erkek arı gözünden oluşan bu petekler sırlandığında 
kovandan alınarak üzerindeki yavrular varroalar ile birlikte 
imha edildikten sonra kovana tekrar geri verilebilir. 

Varroa kontrolü için erkek yavruların taşınması için bir 
model geliştirilmiş ve modelin arazi denemeleri yapılmıştır. Bu 
modele göre yaz başında 1500 açık erkek larvanın bulunduğu 
bir petek varroa kontrolü yapılacak kolonide petekler arasına 
yerleştirildiğinde kolonideki varroalar yumurtlamak için bu 
gözlere giriyor ve 7 gün sonra bu gözlerin bulunduğu petek 
kovandan alınıyor. 

Bu uygulamanın ayda iki defa tekrarlanması ve diğer 
kolonilerden parazit girişi olmaması durumunda etkinliğin %89 
olduğu bildirilmektedir. 

Kovandaki diğer erkek arı gözleri ve işçi arı gözlerinde 
varroa çoğalmaya devam edeceği ve uygulama sonrası kalan 
%11’lik kısımdan çok kısa bir sürede varroa populasyonu 
tekrar artacağından uygulama tek başına çok başarılı 
bulunmamıştır. Bu uygulamanın dezavantajlı kısmını ortadan 
kaldırmak için aynı miktardaki erkek larvaların bulunduğu 
petek hiç yavru bulunmayan kovanlara verilmesi ve bir hafta 
sonra alınması durumunda varroa populasyon azalması %92.5, 
aynı miktarda erkek larva içeren iki petek verilmesi durumunda 
ise varroa populasyon azalması %99.4 olmuştur. 

Bu uygulama varroa populasyonu üzerine en etkili 
kimyasal uygulama ile eşit oranda etkilidir. Bu uygulamalarda 
kullanılacak erkek arı gözü bulunan petekleri elde etmek için 
kolonide bulunan bir petek alınarak ortasından, alt çıtaya veya 
üst çıtaya yakın kısmından yeterli miktarda kesilerek alınır ve 
petek güçlü bir koloniye petekler arasına konulur. 

Güçlü koloni kesilen kısmı tekrar tamamlar ancak bu 
defa işçi arı gözlerinin yerine erkek arı gözleriyle tamamlar ve 
bu gözlere ana arı dölsüz yumurta bırakır. Ayrıca bu yöntem 
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için fabrikada erkek arı gözü bulunan petekler imal edilir ve bu 
petekler arılara işlettirildiğinde erkek arı gözü bulunan bir 
petek oluşur. 

Koloni üzerine olumsuz bir etkisinin olmaması ve 
varroa kontrolünde etkili bir yöntem olması nedeniyle tercih 
edilen bir yöntemdir. İşçi arı gözlerinin ve erkek arı gözlerinin 
taşınması veya tuzaklama yöntemlerinin birlikte uygulanması 
durumunda başarı %90’ın üzerine çıkmaktadır. 

 
8.2.2. Yapay Oğul Alarak Tuzaklama 
Bu yöntem oğul döneminde yapılarak hem koloninin 

oğul vermesi önlenerek yapay oğul alınmış olur hem de varroa 
kontrolü yapılmış olur. Yöntem ilkbaharın sonunda, yazın 
başında veya sonbahar hazırlığı sırasında, nektar akımı devam 
ederken yaz mevsiminin sonunda yapılır. Yöntem iki şekilde 
uygulanır. Birincisinde varroaların yakalanmasında erkek arı 
gözü bulunan petekler kullanılır. 

Yöntemde iki koloni kullanılır ve uygulama sonunda 
varroa sorunu büyük oranda halledilmiş olur. Birinci kovandaki 
yavrulu peteklerin tamamı ikinci kovana verilerek tüm ergin 
varroaların birinci kovanda kalması sağlanır. Bu kovana daha 
önce erkek arı gözü bulunan petekler koyulduğu için arılar 
üzerinde bulunan varroaların tamamı yumurtlamak üzere bu 
gözler içerisine girerler. Bu gözler bir hafta içerisinde kapatılır 
ve böylece varroaların tamamına yakını erkek arı gözleri 
içerisinde hapsedilmiş olur. 

Uygulamada dikkat edilecek bir husus arı 
populasyonunun durumuna göre erkek arı gözü bulunması 
sağlanmalıdır (8-10 bin işçi arı için en az 500 erkek arı gözü 
bulunmalı). Yeterli sayıda erkek arı gözü kapatıldıktan sonra 
petek kovandan alınır, dondurucu veya azot uygulaması ile 
varroalar imha edildikten sonra petek tekrar kullanılabilir. 
Daha sonra aynı uygulama işçi arı gözlerinin verildiği kovanda 
tekrarlanır ve her iki kovanda da varroa mücadelesi yapılmış 
olur. 
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İkinci yöntemde ise varroa kontrolü yapılacak koloni 
bulunduğu yerde sağa veya sola anasız olarak 3-5 metre 
kaydırılır ve onun yerine kovanın eski ana arısı ile birlikte yeni 
çıkmakta olan yavrular içeren başka bir kovan konulur. Birinci 
kovanın tarlacıları sonradan konulan kovana girerler ve yapay 
bir oğul oluştururlar. 9-10 gün sonra 3-5 m uzağa taşınmış 
birinci kovanda bir adet ana memesi kafeslenerek bırakılır. 

Bu memeden ana arı çıktığında kafes içerisinde olduğu 
için çiftleşme uçuşuna çıkamaz. Uygulamanın başlamasından 
20-21 gün sonra bu kolonideki bütün yavrular çıkar ve koloni 
yavrusuz bir duruma gelir. Bu koloniye yapay oğuldan 
sırlanmamış petekler verilerek işçi arılar üzerindeki varroaların 
bu peteklerdeki gözlere girmesi sağlanır ve gözler kapatılınca 
koloniden alınarak imha edilir. 

Uygulamanın sonunda kafesteki döllenmemiş ana arı ve 
yapay oğuldaki yaşlı ana arı kovanlarından alınarak kovanlara 
döllenmiş genç birer ana arı verilir. 

Alman araştırıcılar yöntemin tuzak göz olarak 
kullanılan erkek arı göz sayısına göre değişmekle birlikte 
%83.4-93.4 arasında etkili olduğunu bildirmişlerdir. Hollandalı 
araştırmacılar kimyasal veya diğer bir yöntem kullanmaksızın 
sadece bu yöntemi kullanarak 70 koloni üzerinde 5 yıl başarılı 
bir şekilde varroa kontrolü yaptıklarını bildirmişlerdir. 

 
8.2.3. Tel Kafesli ve Çekmeceli Taban 
İşçi veya erkek arılar gelişimlerini tamamlayıp gözden 

çıkarken gözdeki varroa yavrularının tamamı gelişimini henüz 
tamamlayamamıştır. Bunlardan gelişimini tamamlamak üzere 
olanlar da arılarla birlikte gözden çıkabilirler. Fakat kendilerini 
idare edebilecek durumda değillerdir. Kovan tabanında veya 
peteklerin değişik bölgelerinde gelişmelerini tamamlayabilirler. 
Bu şekilde olan varroalar arılı bölgeden uzak tutulabilirse ya 
açlıktan ya da soğuktan ölürler. 

Bu yöntemin esası kovanların dip tahtasını derin 
yapmak, dip tahtasının üzerine sürgülü bir çekmece yapmak ve 
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arıların bulunduğu kovan gövdesinin alt kısmına, çekmecenin 
üst kısmına arıların geçemeyeceği ancak varroaların 
dökülebileceği bir tel ızgara çekmektir. 

 

 
Tel Kafesli ve Çekmeceli Taban 

 
Araştırmacılar ızgaranın altına düşen ve tekrar arılar 

üzerine geçemeyip orada soğuktan veya açlıktan ölen varroa 
sayısının gözden sağlıklı çıkanların %20’si kadar olduğunu, 
yöntemin varroa populasyonunu azaltmadaki başarısının %14-
28 arasında değiştiğini bildirmektedirler. 

Çekmecenin içerisine beyaz bir kâğıt veya plastik 
serilmesi durumunda hem daha kolay gözlem yapılabileceği, 
hem uygulamanın etkinliğinin kontrolü hem de arılar 
tarafından temizlenemeyen kovan dip tahtasının temizliği için 
faydalı olacağı belirtilmektedir. 

 
8.2.4. Petek Tellerine Elektrik Uygulama 
Bu yöntemde çerçeveye bağlanan ve temel petekleri 

tutturmakta kullanılan tel sayısı artırılmakta ve sonra temel 
petek bağlanmaktadır. Temel petekte telin geçtiği bölge erkek 
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arı gözü ile işlenmekte, ana arı bu gözler içerisine dölsüz 
yumurta bırakmakta ve bu yumurtalardan da erkek arılar 
oluşmaktadır. Bu gözlerdeki yavrular larva döneminden pupa 
dönemine geçmeden önce ergin arılar üzerinde bulunan 
varroalar beslenmek ve yumurtlamak üzere bu gözlere 
girmektedirler.  

Gözler kapandıktan birkaç gün sonra metal tellere 5-8 
saniye süreyle düşük voltajlı elektrik verilerek tellerin ısınması 
ile teller üzerindeki gözlerde bulunan varroaların ölmesi 
gerçekleştirilmektedir.  

Uygulamanın işçi arı gözü olmadığı durumlarda %93, 
%80 işçi arı gözü olduğunda tek uygulamada başarı %73, iki 
uygulamada ise %91 olduğu bildirilmektedir. 

Bu yöntemin varroaları öldürmekte başarılı olduğu, 
ancak ısınan telin sadece varroayı öldürmeyip aynı zamanda 
balmumunu da erittiğini bunun için ısıya dayanıklı plastik 
peteklerin kullanılmasının daha uygun olacağı bildirilmektedir. 

 
8.2.5. Genç Ana Arı Kullanma 
Bu yöntemde parazitin üremek için erkek arı gözlerini 

tercih etmesi ve genç ana arı bulunan kolonilerde erkek arı göz 
sayısının az olması, erkek arı gözü çok olsa bile genç ana arının 
dölsüz yumurta bırakma oranının az olması nedeniyle 
kovandaki erkek yavru sayısını azaltmak, dolayısı ile parazitin 
çoğalma ortamını azaltmak şeklinde bir mücadele 
düşünülmektedir. 

Yöntem kolay, pratik, masrafsız, fazla iş gücü, tecrübe 
ve teknik bilgi gerektirmemekle birlikte parazitle mücadelede 
tek başına kullanılacak kadar yüksek bir etkinliğe sahip 
değildir. Diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında etkinlik ve 
başarı oranı artmaktadır. 

 
8.2.6. Isı Uygulamalarından Yararlanma 
Ergin dişi varroalar normal yavru gözü sıcaklığı olan 

34oC’nin üzerindeki sıcaklıklara, arı larva ve pupasından daha 
duyarlıdır.  



Kahrolsun Varroa! 

 

101 

Sıcaklık uygulamasının tüm kovanda yapılması hem 
işçi arıların sıcaklıktan zarar görmesine neden olması hem de 
işçi arıların kovanda hava sirkülasyonu yaratarak sıcaklığı 
düşürmeye çalışmaları nedeniyle, gerek ergin arılar üzerinde 
gerekse gözlerde yaşayan varroa üzerine etkili olmamaktadır. 
Bu nedenle ısı uygulaması yavrulu peteklerin kovandan 
alınması ve bir inkübatörde ısı uygulamasına tabi tutulduktan 
sonra kovana tekrar verilmesi şeklinde olmaktadır. 

Uygulamada kapalı yavrulu petekler 44oC’de 4 saat 
bekletildiklerinde varroaların %100’ünün pupaların ise %5’inin 
öldüğü belirlenmiştir. Isı uygulanan gözlerden çıkan ergin 
arılar üzerinde bazı deformasyonlar olabileceği 
belirtilmektedir. 

Uygulama sonucu gözlerdeki varroanın tamamı 
öldürülürken işçi arılar üzerinde birçok varroa kalır. Bu 
nedenle yöntemin etkinliği koloninin büyüklüğüne, yavru 
miktarına ve işçi arı sayısına göre değişir. 

Bir sıcaklık uygulaması tüm kolonide %50-80 arasında 
bir etkinliğe sahip olup varroa populasyonunu ekonomik eşiğin 
altına çekmekte ve ticari arıcılıkta fazla uygulama şansı yoktur. 

 
8.2.7. İşçi Arı Gözü Büyüklüğünü Değiştirme 
Varroalar erkek arı gözlerini işçi arı gözlerine tercih 

etmekteler ve bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. ABD 
ve Yeni Zelanda’da yapılan çalışmalarda işçi arı gözlerinin bir 
miktar küçültülmesi ile varroa populasyon artış hızında azalma 
olduğu bildirilmektedir. Normalden daha küçük gözlerde 
beslenen işçi arılar daha az beslendiklerinden erginleşmelerini 
daha erken tamamlamaktalar ve gözden daha erken 
çıkmaktadırlar. Bu durumda da varroaların işçi arı gözlerindeki 
üreme oranları düşmektedir. 

 
8.2.8. Polen Tuzağı Kullanmak 
Polen tuzakları tarladan dönen arıların güçlükle 

geçebildikleri, kovan girişine veya altına yerleştirilen plastik 
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veya metalden yapılmış düzeneklerdir. Kovana girebilmek için 
plastik levhadaki deliklerden geçen arılar polen yükünü 
bırakmak zorunda kalırlar. Hatta birçok durumda arılar 
üzerindeki varroaların da tuzağa takılarak arılardan ayrılmak 
zorunda kaldıkları ve tuzak eleğinden alta düştükleri 
belirlenmiştir. Yöntem tek başına yüksek bir etkinliğe sahip 
olmayıp diğer yöntemlerle birlikte uygulanmalıdır. 

 

 
Polen Tuzağı Takılı Bir Kovan 

 
8.2.9. Erkek Yavru Gözü Üretimini Azaltma 
Parazitin üremek ve çoğalmak için erkek arı gözlerini 

tercih etmesi ve erkek arının gözden çıkış süresinin daha uzun 
olması nedeniyle parazit erkek arı gözünde daha fazla 
çoğalabilmektedir. Bu nedenle erkek arı gözü sayısının 
azaltılması dolayısıyla parazitin yumurtlayıp çoğalabileceği 
yerin azaltılması ile parazitin kontrol altında tutulması bu 
yöntemin amacını oluşturmaktadır. 
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Sır Tarağı İle Erkek Arı Gözlerinin İmha Edilmesi 

 
Bu yöntemle parazitin çoğalmasının durdurulamayacağı 

ancak yavaşlatılabileceği bilinmelidir. Çünkü parazit sadece 
erkek arı gözlerinde değil aynı zamanda işçi arı gözlerinde de 
üremekte ve çoğalmaktadır. Bu nedenle bu yönteminde başka 
yöntemlerle birlikte uygulanması durumunda başarılı olacaktır. 

Erkek arı gözü sayısını azaltmak için yapılacak 
uygulamalar:  

a. Petekler üzerinde bulunan erkek arı gözlü bölgelerin 
kesilip alınması. 

b. Erkek arı gözü bulunan temel peteklerin 
kullanılmaması. 

c. Erkek arı gözlü fazla olan peteklerin kovandan 
alınması. 

d. Dölsüz yumurta bırakma oranı az olan genç ana 
kullanılması. 
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8.2.10. Ana Arı Izgaralı Kafes Kullanımı 
Yöntemin çalışmasında ana arı ızgarasından yapılmış 

bir kafes içerisine mümkünse erkek arı gözlü, değilse boş ve 
temiz herhangi bir petek yerleştirilerek koloninin ana arısı bu 
kafese koyularak kafes kovandaki diğer çerçeveler arasına 
yerleştirilir. Kafes içerisine işçi arılar rahatlıkla giriş çıkış 
yapabilirler ancak ana arı kafesten dışarı çıkamaz. 

Kafesten çıkamayan ana arı konulan petek gözlerine 
yumurtlar ve bu yumurtaların larva döneme geçişiyle birlikte 
kovanda bulunan varroalar yumurtlamak ve çoğalmak üzere 
kafes içerisindeki petek gözlerine girerler.  Kovandaki diğer 
peteklerde yavru olmadığı için yumurtlamak isteyen ergin 
varroaların %80-90’ı kafes içindeki petek gözlerine girerler. 

Kafes içerisine koyulan petekteki yavruların pupa 
dönemine girmesiyle birlikte bu petekler koloniden alınarak 
yerlerine tekrar boş ve temiz gözlere sahip petek konulur ve 
ana arıların bu peteklere yumurtlaması sağlanır. 

İkinci olarak konulan peteklerdeki larvalarda pupa 
dönemine girince alınarak imha edilir ve böylece yumurtlamak 
üzere gözlere giren varroalar da imha edilmiş olurlar. Bu 
şekilde yapılan iki uygulama sonunda kolonideki varroaların 
çok büyük bir kısmı imha edilmiş olur. Geriye kalanlar işçi 
arılar üzerinde olduğu için arı ve insan sağlığına olumsuz etkisi 
ve kalıntısı olmayan oksalik asit gibi bir ilaç uygulanarak 
varroa paraziti ekonomik zarar eşiği altına düşürülür. 

Bu yöntemin en önemli avantajı tüm sezonlarda 
uygulanabileceği gibi özellikle hasat öncesi ana nektar akım 
dönemi başlayınca yapılırsa koloni bu dönemde fazla sayıda 
yavru beslemek zorunda kalmayacağından arılar mesailerinin 
tamamına yakınını bal toplamaya ayıracaklardır. 

Yöntem insan ve arı sağlığına zararsız olması, organik 
arı ürünleri üretiminde de başarıyla kullanılabilir olması, 
uygulama için herhangi bir sezonun beklenmesine gerek 
duyulmayıp varroanın belli bir yoğunluğa ulaştığı her dönemde 
uygulanabilirliği, ucuz ve kolay olması yöntemin avantajlarıdır. 



Kahrolsun Varroa! 

 

105 

 
 

 
Ana Arı Izgarasından Yapılmış Kafes İçerisinde Petek 
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8.2.11. Paket Arı Kullanımı 
Ülkemizde uygulanmamakla birlikte paket arılar 

dünyanın bazı kesimlerinde kullanılmaktadır. Bu konuda 
Kanada ve Rusya uygulamaları özellikle öne çıkmaktadır. 
Sezon sonunda tüm arıların öldürülmesi ve sezon başlangıcında 
yeni arı satın alınması esasına dayalı bu sistemde sadece ergin 
arı ticareti yapıldığı için yavrulu alan söz konusu değildir. 
Dolayısıyla kapalı gözlerde varroanın mücadeleden korunması 
gibi bir şey yoktur. 

Gerek kolonilerin alındığında varroadan ari olması 
gerekse kovana yerleştirildiklerinde yapılacak varroa 
mücadelesinin çok etkin olması, paket arıcılığın en önemli 
avantajlarından olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca paket arıcılık 
sisteminde ıslah edilmiş ana arılar kullanılması durumunda 
varroaya dayanıklı hatlara ait ana arılarla birlikte entegre 
yöntemler de uygulanabilmektedir. Gerektiğinde kolonide 
yavru faaliyeti başlamadan bir organik asitle varroa mücadelesi 
de yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 

 

 
Paket Arının Boş Kovana Yerleştirilmesi 
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8.3. Entegre Mücadele Yöntemleri 
Varroaya karşı mücadelede kimyasal ve ilaçla savaşım 

yöntemleri zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bazı 
durumlarda da arı ve bal kalitesi üzerine olumsuz etkiler ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumlarda varroaya karşı etkin mücadele 
yöntem arayışları ön plana çıkmaktadır. Hatta varroa 
populasyonunun aktif sezon içerisinde gittikçe yükselen bir 
yapıda olması bu çözüm yolu arayışlarını tetiklemektedir. Bu 
aşamada varroa ile entegre mücadele yöntemleri gündemdedir. 

Bu yöntemde varroaya karşı kullanılan tüm yöntemler 
sezon boyunca dikkate alınarak uygun zamanda uygulama 
yapılmaktadır. Bu amaçla yaz aylarında biyoteknik yöntemler, 
erken sonbaharda varroa öldürücü ilaçlar ile gerekirse erken 
ilkbaharda varroa öldürücü ilaç uygulaması yapılmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda entegre mücadele yöntemleri kapsamında 
yapılabilecek çalışmalar verilmektedir. Arıcılar aynı mantıkta 
olan daha farklı yöntemlerle bu yöntemi kovanlarında 
uygulayabilirler. 

 

 
Entegre Mücadele Yöntemleri Takvimi Örneği 

 
8.4. Genetik Mücadele Yöntemleri 
Bal arısı kolonilerinde çeşitli hastalık ve zararlılara 

karşı doğal direnç mekanizmaları bulunmaktadır. Bazı 
koloniler diğer kolonilere göre belli hastalıklarda veya 
zararlılarda daha yüksek düzeyde belirti göstermektedirler. Bu 
değişkenlik, kolonilerdeki genetik çeşitliliğinin bileşiminin 
farklılığından oluşmaktadır. İşçi arılar arasındaki bu farklılıklar 
bal arılarının hastalıklara karşı dirençli genotiplerini doğal 
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seçilim için şekillendirmektedir. Bal arılarında hastalık ve 
zararlılara karşı direnç mekanizmalarında savunma, fiziksel, 
davranışsal ve bağışıklık sistemi yollarıyla olmaktadır. Ancak 
tüm bu yapılar sonuçta genetik temellidir. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar varroanın da 
kimyasallara karşı direnç geliştirdiğini ortaya koymaktadır. 
Arıcılığı ileri olan ülkelerde meydana gelen bu olumsuzluklar, 
kimyasalların kullanım etkinliklerinin yitirilmesine neden 
olmuştur. Bu nedenle arı ıslahçıları kimyasalların olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak için, ıslah çalışmalarıyla varroaya 
dirençli arı hatlarını arıcılık sektörüne sunmuşlardır. Bu 
konuyla ilgili yoğun çalışmalara devam edilmektedir.  

Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi birçok ülkede bal 
arısı kolonilerinde parazitlere ve bulaşıcı hastalıklara karşı 
dirençli arı hatlarının yetiştirilmesi çalışmalarına hız 
verilmiştir. 

Arı genetiği uzmanları, değişik arı ırklarının varroa 
parazitine karşı farklı hassasiyet gösterdiklerini, aynı ırk 
içerisinde bile farklı hassasiyete sahip kolonilerin olduğunu, bu 
konuda yapılan seleksiyon ile parazite dayanıklı kolonilerden 
yetiştirilecek ana arılar ile oluşturulan kolonilerin parazite daha 
dayanıklı olduğu hakkında bulgular elde etmişlerdir. 

Bu çerçevede bal arılarının varroaya karşı dayanıklı 
hatlarını elde etmek amacıyla üzerinde en fazla çalışılan ve 
bilinen savunma mekanizmaları, tımarlama ve hijyenik 
davranışlardır. Tımarlama ve hijyenik davranış testi sonucunda 
kolonilerden varroaya ve hastalıklara karşı başarılı olanları 
seçilerek ana ve baba bal arısı hatları oluşturulmaktadır. 

Hijyenik davranış, zararlılar ve hastalık yapıcı 
etmenlere karşı önemli sosyal savunma mekanizmasıdır. İşçi 
arıların tarafından hasta ve ölü yavruların belirlenerek petek 
gözlerinden uzaklaştırma davranışıdır. Bunu saptamak için sıvı 
azotla kapalı petek gözündeki yavrular öldürülmekte, bu petek 
kovandaki yerine konulmakta ve ölü yavruların ergin arılarca 
24 saat içerisinde temizlenme oranı belirlenmektedir. 
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Bal Arılarının Tımarlama Davranışı 
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Seçilen Yavruların Sıvı Azotla Öldürülmesi 

 

 
Hijyenik Davranış Testlerinden Sıvı Azotla Öldürülmüş 

Larvaların İşçi Arılar Tarafından Temizlenmiş Hali 
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ABD’de Geliştirilen, Varroaya Dayanıklı Mn Hyg İtalyan Arısı 

 
Tımarlama davranışında bir işçi arı bacakları ve ağız 

parçaları yardımıyla üzerinde bulunan varroa parazitlerini 
temizleyebilmektedir. Bir işçi arı kendini tımarlayamazsa özel 
hareketler ve danslar ile diğer arıların ilgisini çekerek paraziti 
üzerinden temizlettirmektedir. Tımarlama davranışı sıklığı Apis 
mellifera’da Apis cerana’ya göre daha azdır. Bu nedenle 
varroaya karşı Apis mellifera türü bal arıları başarısız 
olmaktadır. Ancak yıllar geçtikçe bu türde az da olsa tımarlama 
ve hijyenik davranışlar gelişmektedir. 

Afrikalılaşmış bal arısı genotipinin varroaya karşı 
Avrupalı arılara göre daha yüksek düzeyde direnç gösterdiği de 
bilinmektedir. Bu arılar varroaya karşı Avrupalı arılara göre iki 
kat yüksek düzeyde direnç göstermektedirler. Yapılan bir 
çalışmada, Apis cerana’nın geniş ölçüde tımarlama davranışı 
sonucunda varroaların %99’undan daha fazlasını 
uzaklaştırmasına karşılık Apis mellifera kolonilerinde %3’ü 
tımarlama etkisiyle temizlenmiştir. 
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Dünyada gittikçe yayılan varroaya dayanıklı hat 
geliştirme çalışmaları ülkemizde de başlamıştır. Özellikle 
Muğla Arısı ile yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde 
edilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki genetik mücadele 
yöntemleri sonucunda da elde edilen hatlardan oluşturulan 
kolonilerde destekleyici olarak kimyasal mücadele 
yapılmalıdır.  

 
9. Varroa ile Mücadele Stratejisi 
Varroa mücadelesinde her ilin ve ülkenin bir mücadele 

stratejisi ve takvimi olmak durumundadır. Böylece toplu ve 
etkin uygulama ile kolonilerdeki varroa populasyonu en alt 
düzeye indirilebileceği gibi koloniler ve arılar arası bulaşma 
riski ve etkisi de en alt düzeyde olacaktır. Ayrıca varroaya 
karşı yapılacak mücadeledeki hatalar balda kalıntı ve varroanın 
direnç kazanması şeklinde geriye yansıyacaktır. 

Bu durum da ülke arıcılığı ve bal sektörü için 
istenmeyen bir takım olayların yaşanmasına zemin 
hazırlayacaktır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için çeşitli 
ülkelerde varroayla etkin mücadele edebilmek amacıyla çeşitli 
yöntem ve stratejiler geliştirilmiştir. 

Dünyanın Çin’den sonra ikinci sırada en fazla 
kolonisine sahip olan ülkemizde de en kısa zamanda bu tip 
uygulamalara geçilmesi zorunludur. Aksi halde bu karmaşa 
olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu amaçla tüm arıcıların ve 
arıcıların örgütlü yapılarının dikkat etmesi ve kesinlikle uyması 
gereken hususlar vardır. 

Varroa ile mücadele stratejisinin temelinde yatan 
hususlardan en önemlisi, varroanın kullanılan ilaçlara karışı 
zamanda direnç geliştirmesi ve ilacı etkisizleştirmesidir. 

Bu konuyu anlamak mücadele yöntemlerini saptamada 
arıcıya büyük oranda kolaylık sağlayacaktır. Unutulmamalıdır 
ki varroa uygulaması sonucu canlı kalanlar, en dirençli 
varroalar olup gelecek nesli de bu varroların dölleri 
oluşturacaktır. 
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Varroanın Direnç Kazanma Şekli 
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Varroanın Üreme Süreci ve Bal Arısı Direnç Mekanizması 
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Stratejik Hususlar 
 Varroa ile ilaçlı mücadeleye başlamadan önce bir 

Veteriner Hekime kesinlikle danışılmalıdır. Önerdiği 
ilaçlar dışında herhangi bir uygulamaya gidilmemelidir. 

 Varroa ile mücadelede bireysel uygulama fazla bir 
anlam ifade etmediğinden toplu mücadele yöntemine 
geçilmelidir. 

 5 kilometrelik yarıçaplı bir alan içerisinde bulunan tüm 
arılıklardaki kolonilerde aynı gün ilaçlama yapılmalıdır. 

 Aynı yörede bulunan tüm koloniler en geç 3 gün 
içerisinde aynı ilaçla ilaçlamalarını yapmalıdırlar. 

 Aynı bölge içerisinde bulunan tüm arılıklardaki 
koloniler en geç 1 hafta içinde aynı ilaçla ilaçlama 
yapılmalıdır. 

 Varroa mücadelesinde kullanılan ilaçlar 2-3 yılda bir 
kesinlikle değiştirilmelidir. İlaç değiştirmede etken 
madde esas alınmalıdır. 

 Varroa mücadelesinde asıl dönem sonbahar sezonu olup 
bu dönemdeki ilaçlama kesinlikle aksatılmamalıdır. 

 Kolonide, bal ve balmumunda uzun süre kalıcılığı olan 
ilaçlar kontrollü bir şekilde kullanılmalıdır. 

 Zayıf koloni ile güçlü koloni aynı arılıkta bir arada 
olmamalıdır. Kolonilerin hepsinin benzer oranda güçlü 
tutulmasına özen gösterilmelidir. 

 Arı hastalıklarının ve diğer uygulamaların izlenmesi 
için mutlak surette kovan kaydı tutulmalıdır. 

 Gezginci arıcılık yapacak arıcılar varroa mücadelesine 
dikkat etmelidir. Gideceği bölgelerdeki arıcıların varroa 
mücadelesi yapmış olmalarını dikkate almalıdırlar. 

 Arıcılar, varroa ile mücadelede kullanılacak ilaçları, 
arıya ruhsatlı olan ilaçlar arasından seçmelidirler. Aynı 
etken madde içerse bile ruhsatsız ilaç kesinlikle 
kullanılmamalıdır. 

 Ruhsatlı arı ilaçlarında da zamanla direnç gelişmekte 
olduğundan başka bir ruhsatlı ilaçla mücadeleye devam 
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edilmelidir. İlaç değiştirmeyi geciktirmek kolonide 
varroanın çoğalmasına ve koloniye zarar vermesine 
neden olacaktır. 

 İlaçları belirtilen doz ve zamanda kullanmak zorunludur. 
Bunda yapılacak en küçük bir hata balda kalıntı veya 
varroanın güçlenmesi olarak arıcıya yansıyacaktır. 

 İlacın belirtilen dozdan fazla kullanılması bal ve 
balmumunda kalıntı oluşumuna neden olacaktır. 

 İlacın belirtilen dozdan az kullanılması durumunda 
varroayı öldürmeye yetmeyeceği için varroanın direnç 
kazanmasına neden olacaktır. 

 Varroaya karşı kullanılan ilaçlar belirtilen zamanlarda 
ve hava koşullarında kullanılmalıdır. Aksi halde yeterli 
etki göstermeyeceği gibi varroanın güçlenmesine neden 
olacaktır. Ayrıca özellikle erken ilkbahar ve geç 
sonbahar dönemleri dışında kullanılmaları durumunda 
bal ve balmumunda kalıntı oluşumuna neden olacaktır. 

 İlaçlar kullanılırken kovan içinde nereye ve nasıl 
uygulanması belirtiliyorsa, öylece uygulanmalıdır. Bu 
kurala uyulmadığı takdirde ilaç gerekli ve yeterli etkiyi 
göstermeyecektir. Özellikle buharlaşarak etkisini 
gösteren ilaçlarda bu hususa çok dikkat edilmelidir.  

 İlaçlama esnasında arıcının hiçbir şey yememeye ve 
içmemeye, sigara kullanmamaya dikkat etmesi 
gerekmektedir. Kullandığı ilacın cinsine göre koruyucu 
eldiven, maske ve gözlük kullanmaya özen 
gösterilmelidir. 

 Herhangi bir zehirlenme durumuna karşın arıcı 
kullandığı ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmalı, acil 
durumda doktora bilgi verilmelidir. 

 İlaçlara ait olan ambalaj malzemeleri ile zamanı geçmiş 
ilaçlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Su 
kaynaklarına ve besinlere bulaştırılmamalıdır. 

 Tüm ilaçlar belirtilen koşullara uygun ve çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. 
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Teşekkür 
Bu kitabın hazırlanması aşamasında yazılı kaynaklar 

yanında internet kaynaklarından da yoğun olarak 
yararlanılmıştır. Bu nedenle kullanmış olduğum ve kaynakta 
gösteremediğim resim ve bilgilerden dolayı tüm web sayfası 
sahiplerine teşekkür ederim. 



ERGONOMİKMODELLER

Kovan tabanları kovanların göz 
ardı edilmemesi gereken en 
önemli parçalarından biridir. Kolay 
temizlemeye olanak vermeyen 
ahşap kovan tabanları arı sağlığını 
ve bal verimliliğini tehdit eden 
birçok an zararlısının kovanda 
barınmasına ve arı hastalığına 
sebep olur. Çoğu zaman kovan dip 
temizliği arıların yaptığı temizlik 
uçuşuyla sınırlı kalır. Kovan dibinde 
düşen mum kırıntıları, dışarıdan 
giren pislikler; güve, mantar ve 
küf oluşumuna sebep olur . Arı 
zararlılarının başında gelen varroa 
sürekli kovan içinde kalarak koloni 
sağlığını tehdit eder. Ortaya çıkan 
bu sorunlar karşısında da arıcılar, 
kolonilerini kaybetmemek için 
pürmürleme, kazıma gibi zaman 
alıcı işlemler yapmak ve kimyevi 

ilaçlar kullanmak zorunda kalırlar. 
Bu işlemlerin çoğu bal kalitesini 
önemli ölçüde olumsuz etkiler. 
İşte bu sebeplerden dolayı ahşap 
kovanlarda yaşanan problemler göz 
önüne alınarak, arıların ve arıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda Apimale 
tarafından geliştirilen Engonomik 
tabanlar, arıcılık sektörüne önemli 
bir katma değer sağlamaktadır.

POLEN TUZAKLI ERGONOMİK 
TABANLAR
Ergonomik tabanlar Langstroth ve 
Dadant standartlarında 10 çerçeveli 
tüm kovanlarla uyumludur. Gıda 
kodeksine uygun hammadde 
kullanılarak, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının Üretim izni 
dahilinde üretimi yapılmaktadır. Her 
iklim koşulunda güvenle kullanılır.



TABANLAR
Izgaralı yapısı çok sıcak havalarda 
iyi bir havalandırma sağlarken, soğuk 
havalarda kovan içinde oluşan nemin 
tahliyesine yardımcı olur. Kovan için 
nem oranının dengelenmesi balın 
erken olgunlaşmasını ve verimliliğin 
artmasını sağlar. Varrao parazitini 
önleyici ızgara ve çekmeceli bir 
sisteme sahiptir. Çekmeceye 

düşen varroalar tekrar kovan içine 
dönememektedirler. Düzenli yapılan 
çekmece kontrolü ile varroalar kontrol 
edilir ve ilaçsız mücadele yapılır. 
Tabanlarda yer alan polen tuzağının 
özel dizaynı sayesinde arılara zarar 
vermeden polen toplanır. Taban 
çekmecesinin içerisinde polenlerin 
hijyenik bir şekilde toplanmasına imkan 

sağlayan ilave polen 
tepsisi mevcuttur. 
T a b a n l a r d a 
bulunan arı giriş 
ve çıkış delikleri 
çok pratik olarak 
açılıp kapanabilme 
özelliğine sahiptir. 
Mevsim durumuna 
göre arı uçuş 
delikleri pratik bir 
şekilde daraltılıp 
g e n i ş l e t i l e b i l i r , 
nakliye için güvenle 
k a p a t ı l a b i l i r . 
Tabanlarda yer 
alan hava kanalları 
nakliye sırasında 
arı kayıpları ve 
yanmalarını önler. 
Ekonomik  ömrü 
uzun olan tabanlar 
darbelere karşı 
dayanıklıdır. Temizliği 
çok rahat ve pratiktir. 
Ahşap kovanlara 
montajı kolaydır.

arka kapak içi


