MEVSİMLİK BAKIMLAR
İLKBAHAR BAKIM VE BESLEMESİ

Ayrıca yavru büyütmede ihtiyaç duyulan
protein; polen, kek veya polenli ballı
çerçeve verilerek karşılanmalıdır.

Arılara verilecek Şurubun sıcaklığı
25°C nin altında olmalıdır.

SONBAHAR BAKIMI VE KIŞLATMA
Sonbahar bakımı ve kışlatma bal
sezonuna güçlü kolonilerle girebilmenin
en önemli ayağıdır.
Sonbahar bakımı bal hasadında
hemen sonra başlar ve suyun donmasıyla
biter.

Kolonilere akşam saatlerinde ve günlük
tüketebilecekleri
kadar
şurup
verilmelidir.
Kolonilerin yapay beslenmesinde
kullanılacak

Arıcının en önemli işlerinden biridir.
İlkbaharda arı aileleri ister kuvvetli ister
zayıf olsun teşvik beslemesi mutlaka
yapmalıdır. Amaç bal sezonuna güçlü
kolonilerle girmektir.
Teşvik beslemesi; Çiğdem, Badem,
Erik veya Kayısı çiçek açınca başlar, iğde
çiçek açınca biter.
Teşvik beslemesinde ilk 10 gün için
gün aşırı, sonraki iki hafta ise 3-5 gün ara
ile şurup verilmelidir.

Kek ve şurup formülleri şurup Karışımları
Katı şurup:
2 kg Ģeker + 1 lt su (eken ilkbahar ve geç
sonbaharda verilecek)
Normal şurup:
1 kg Ģeker + 1 kg su (geç ilkbahar ve erken
sonbaharda verilecek)
Sıvı şurup:
1 lt su + 0,5 kg Ģeker (bölme, birleştirme ve
oğul alınırken verilir)
Kek Karışımları:
3 kg bal + 1 kg polen + 6 kg pudra Şekeri
3 kg bal + 1 kg yağsız süt tozu + 6 kg pudra
şekeri

Suyun donması kışın başlangıcıdır.Arılar
kışa girmeden önce arı mevcudu, bal ve ana
arı kontrolünün yapılarak varsa eksiklerin
giderilmesi gerekir.
Kovanlarda kışa girerken en az 56 çerçeveden az koloni ile girilmesi ciddi
bir risktir.
Bu nedenle kışa en az 6 en fazla
9 çerçeveli koloniler ile girilmelidir.
Kışlatmaya alınacak kolonideki
mevcut çerçeve sayısının en az yarısını
saracak kadar sinek (ergin arı) ve
çerçeve sayısının 2 katı kadar kg bal
bulunmalıdır.

Boş alanlar gazete kâğıtları ile
iyice doldurulmalı örtü bezleri kuvvetli ve
düzenli bir şekilde örtülmelidir. Kovanın
örtü bezi pamuklu olmalı ve kovan
kapağının dışına taşmamalıdır. Uçuş deliği
daraltılmalı,

Örneğin 6 Çerçeveli bir koloni ile
kışlatma yapılacaksa 6:2=3 çerçeveyi
basacak kadar Ergin arı, 6X2=12 kg bal
bulundurulmalıdır.
Ayrıca kolonilerin durumuna göre 1-2 kg
polenli kek verilmesi kışın daha garantili
geçmesi demektir.

Kışlatma yerinde rutubet olmaması
ve ısının en az 6-8 derece civarında
olması gerekir.
Zayıf koloniler birleştirilmeli vasat
ama kışı geçirebilecek koloniler bölme
tahtası yardımıyla daraltılmalıdır.

Kışlatmada kovanlar yerden 25-30 cm
yüksekte kuzeyi kapalı ve hakim
rüzgarları
olmayacak
şekilde
yerleştirilmelidir.
Kovanlar
yan
yana
birbirine
değmeyecek şekilde dizilmeli ve üstleri
yağmur ve kardan korunmalıdır.
Kışlatmaya
alınmış
kovanlar
kesinlikle yerinden oynatılmamalıdır.
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