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T.C 
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
 PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ 



 Nosemosis 

 Varroasis 

 Aethina tumida enfestasyonları 

 Tropilaelaps spp. enfestasyonu 

 Acarapis woodi enfestasyonu 



Nosemosis 

 Ergin arı hastalıklarından biri olan 
Nosemosis, çok yaygın ve bulaşıcı olan 
bir protozoon enfeksiyonudur.  

 Geniş bir yayılım göstermekte olup 
Avrupa ve Amerika’da çok görüldüğü 
bildirilmekle birlikte, bugün Orta Afrika 
hariç dünyanın hemen her yerine 
yayılmış durumdadır.  

 Hastalığa neden olan etken türlerin 
Nosema cerena ve N.apis olduğu 
bildirilmiştir.  



Nosemosis 

 Nosema ceranea, Fransa’da 1999, Doğu 

ve Güney Avrupa’da ise 2003 yılından bu 

yana sürekli artan düzeylerde yayılım 

göstermektedir.  

 

 Nosema apis ile enfekte arılar 18-54 gün 

yaşarken, Nosema ceranea ile enfekte 

olanlar 8 gün içerisinde ölmektedir. 



Bulaşma 

 Sağlıklı arılar, besin ya da suları ile 

Nosema sporlarını alarak enfekte 

olabilirler.  

 Parazit, koloniler arasında horizontal 

bulaşma (Peros) ile yayılmaktadır. 

 Hastalık tam geliştiğinde bir arı üzerinde 

20-30 milyon arasında spor oluşumu 

meydana gelir. Önlem alınmadığı takdirde 

hastalık kısa bir sürede hızla çevreye 

yayılır.  

 



Semptomlar 

 Hücre paraziti olup mide bağırsak epitel 
hücrelerinde gelişir. 

 Sindirim sisteminin etkilenmesi sonucu 
bağırsaklar şişer ve hacmi büyür. 

 Karın şişmiş ve uzamıştır. 

 Sağlıklı arıların midesi sarımtrak renkte, 
hasta arıların midesi ise şişkin, 
kıvrımları kaybolmuş ve süt beyazı 
renktedir.  

 Arıların ömrü kısalır.  





Teşhis 

 Makroskopik tanı 

◦ Hasta arı elle tutulup son segmenti koparılır ve 
sindirim sistemi yavaşça dışarı çekilir.  

 

◦ Normalde kırmızı-kahverengi olan bağırsağın rengi, 
Nosema  sporlarının etkisi ile gri-beyaz renkte ve 
şişmiş bir durumda görülür.  

◦ Boyama ile tanı 

◦ Serolojik tanı 

◦ Moleküler tanı 



Teşhis 

 Mikroskopik  İnceleme: 

◦ Bir pens ile çıkarılan orta bağırsak, bir 
lam üzerine yerleştirilir.  

◦ Üzerine bir damla saf su, bir damla 
%10’luk Nigrosin boyası  ilave edilir.  

◦ Lamelle kapatılarak hafifçe basılır ve 
mikroskopta incelenir.  





Tedavi 

 Nosema hastalığına karşı en etkili ilaç 
Fumagillinedir. 

 

 Fumagilline uygulanmasının en uygun 
yolu, iki kısım şeker ve bir kısım su ile 
hazırlanan şeker şurubunun her bir 4 
litresinde 75-100 mg’lık etken madde 
bulunacak şekilde hazırlanan ilacın 
verilmesidir. 



Tedavi 

 Fumagilline soğuk suda kolayca erir. Sıcak 
su ilacın yapısını bozarak etkinliğini olumsuz 
yönde etkilediği için ilaç asla sıcak suda 
eritilmemelidir.  

 Ayrıca ürotropin, tanen, nane, vitamin C 
(Ascorbik asit ) da verilebilir.  

 Timol 1.1 mg/kg’dan daha düşük dozda 
uygulanabilir. 

 

 



Korunma 

 Arılarda sonbahar bakımına özen gösterilmeli, 

 Koloniler aç bırakılmamalı, 

 Arılıklar, rutubetsiz olmalı, rüzgar ve hava 
akımlarından korunmuş olmalı, güneş almalı ve 
drenajı iyi olmalı, 

 Koloni kontrollerinde dikkatli olunmalı, ilkbahar 
bakımı ve temizliği dikkatle yapılmalıdır.   

 Kovan ve kullanılan malzemelerin asetik asit 
(sirke) veya karbonik asit ile dezenfeksiyonu 
sezon öncesi ve sonrasından uygulanmalıdır.     

 





Varroasis 

 Bal arılarının en önemli zaralısı olan 
Varroa, yavru bal arılarına saldıran, onların 
hemolenfi ile beslenen bir parazit olarak 
bilinmektedir. 

 Ülkemizde farklı bölgelerden 23 il örneği 
moleküler ve morfometrik olarak 
incelenmiş ve V.destructor’un tek tür 
olarak varlığı ispatlanmıştr. 

 



Yayılışı 

• Hastalık Hawai Adaları, Yeni Zelanda, 
Güney Adası, Avustralya ve Afrika’nın 
tropikal bölgesi dışında tüm Dünya’da 
yaygın olarak bulunmaktadır. 

• Ülkemizde 1976 yılında girdiği tahmin 
edilen parazit, o günden bu yana gezginci 
arıcılık yolu ile tüm bölgelerimize 
yayılmıştır. 

 



Bulaşma 
 Arı kolonilerinin kontrolsüz olarak 

birleştirilmesi,  
 Etkili olmayan savaşma yöntemleri, 
 Göçer arıcılık uygulamalarının bilinçsiz 

bir şekilde yapılması, 
 Bulaşık arılık ve bölgelerde yeterli 

karantina tedbirlerinin alınmaması, 
 Hastalıklı kolonilerden sağlıklı 

koloniler yavrulu ve genç işçi arılı 
petek verilmesi, 

 Kontrolsüz ana arı ve arı kolonisi ithal 
edilmesi. 



Zararları 

 Etken yavru ve ergin arıların derilerini 

delip hemolenf emerek beslendiğinden 

yavrular iyi gelişemez, ergin arılar ise 

güçsüz kalırlar. 

 Akarların beslenmek amacıyla açmış 

oldukları yaralar çeşitli bakteri, virus, 

protozoon ve mantar etkenlerinin vücuda 

girmesini kolaylaştırdığından sekonder 

enfeksiyonlara zemin hazırlarlar. 



Zararları 

 Yavrularda kanatsızlık, tek kanatlılık, 

eksik bacaklılık ve kısa karınlık gibi 

gelişim bozuklukları görülür. 

 İşçi arının yavru bakımı zayıflar. 

 Arıların yaşam süreleri kısalır. 

 Erkek arıların çiftleşme yeteneği azalır. 

 Ağır enfeksiyonlarda koloni tamamen 

söner. 







Labratuvara marazi madde gönderme 

 Hastalıktan şüpheli çerçevelerden 
10x10 cm. ebadında usulüne uygun 
olarak kesilmiş tercihen kapalı yavru 
gözlerinin bulunduğu petek parçaları, 
kontrplaktan veya tahtadan yapılmış 
kutularda, hasta ve ölmüş arılar ile 
kovanlardan toplanan artık maddeler 
laboratuvara gönderilir. 



Labratuvara marazi madde gönderme 

 

 Yaz aylarında ve sonbaharda 10-20 
kovanın orta çerçeveleri üzerinde 
bulunan arılardan 100-200 kadar canlı 
erişkin arı, arıcı fırçası ile plastik veya 
cam benzeri uygun bir kavanoza 
konularak ve laboratuvara gönderilir. 



Teşhis 

 Canlı ergin arıların üzerleri, petek gözleri, 
özellikle kapalı erkek yavru gözleri, kovan 
köşeleri, dip tahtası ve  bal mumu döküntüleri 
dikkatlice muayene edilir.  

 Arılar üzerindeki etkenler çıplak gözle rahatlıkla 
görülebilir.  

 Ergin arı çalkalama testi (Eter, sıcak su, ….) 

 Bir koloniden 30 gram (300 işçi arı) alınıp pudra 
şekeri bulunan bir kavanozda 5 dk dairesel 
olarak çalkalanıp Varroa’nın geçemeyeceği 
büyüklükte bir elekten geçirilir. 



Korunma 

 İlkbahar ve sonbahar bakımları düzenli 

olarak yapılmalı,  

 Kolonilerin beslenmesine özen 

gösterilerek zayıf düşmeleri önlenmeli,  

 Kullanılan malzemelerin bulaşık 

olmamasına özen gösterilmelidir. 



Korunma 

 Polen çekmeceli kovan kullanımı, 

 Gezginci arıcılık mutlaka kontrol altına 

alınmalıdır, 

 Mücadelenin ülke çapında  ve hatta 

uluslararası düzeyde yapılması gereklidir. 



Biyolojik Mücadele 

  Yavrulu çerçevelerin kovanlardan 

çıkarılması, 

 Varroa’nın erkek yavru gözlerini 
tercih etmesi dikkate alınarak, 
bulaşık koloninin ortasına bir veya 
iki yarısı boş çerçeve yerleştirilir. 



Biyolojik Mücadele 

 İşçi arılar, bu çerçevelere erkek yavru 

gözü örmeye başlarlar. Ana arı buralara 
döllenmemiş yumurta bırakır.Varroa’lar 
da bu gözlere üremek için girerler. Bu 
çerçevelerin bal mumları alınarak 
kaynatılır. Böylece hem Varroa öldürülür 
hem de mum elde edilir. Bu uygulama 
aynı mevsimde 3-4 kez tekrarlanmalıdır. 

 



Kimyasal Mücadele  

 Kimyasal ilaçlamada organik fosforlu, 
formamidin, sentetik pyretiroidler ön 
plana çıkmıştır. 

 Coumaphos,Amitraz,Flumetrin, Fluvalinat 
en fazla kullanımda olanlarıdır. 

 Yapılan çalışmalar Varroa direnci 
oluşmaması için 2-3 yılda bir ilaç 
değiştirilmesi gerektiğini göstermiştir 
(Aydın 2012). 

 

 



Kimyasal Mücadele   

 İlaçlama genellikle hava sıcaklığının 14° 
C'nın üstünde olduğu günlerde ve 
arıların kovana döndükleri tercihen 
akşam saatlerinde yapılmalıdır. 

 Kovanda bölme tahtaları varsa ilaçlama 
sırasında çıkartılarak arıların serbest 
hareket etmeleri sağlanmalıdır, 
Fumigant şeritlerin alevle yanmamasına 
dikkat edilmeli, uygulama sırasında 
maske, eldiven, gözlük takılmalıdır.  



Kimyasal Mücadele  

 Laboratuvar testlerinden geçirilmemiş, 
arı ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkisi olan kimyasal maddeler 
kullanılmamalıdır, 

 İlaçlar mutlaka tarif edildiği şekilde ve 
uygun dozda kullanılmalıdır,  

  Bal hasatı döneminde kesinlikle ilaçlama 
yapılmamalı, erken ilkbahar ve geç 
sonbaharda ilaçlama yapılmalıdır.  



Organik asitler 

 

 Formik Asit %60-80: Jel ve püskürtme 

Jel uygulama yöntemi daha güvenlidir 

 Laktik Asit %3.5-4 : Püskürtme ve damlatma 

 Okzalik Asit %15: Püskürtme ve damlatma 

 

Son yıllarda organik arıcılık ile gündeme gelmiş 
ve giderek arıcılar arasında yaygınlaşmıştır. 



Organik asitler 

 Düşük çevre ısılarına (2-5˚) kadar 
kullanılmaları Varroa dışında diğer arı 
hastalıklarına karşı koruyabilmeleri ve  ve 
kalıntı bırakmamaları avantajlı yönleridir. 

 Formik asit toksik ve yakıcı olabilmekte, 
bu nedenle dikkatli kullanılmaları 
gerekmektedir. 

 Ortam ısısı yükseldikçe doz ayarlamaları 
yapılmalıdır. 

 

 



Esansiyel yağlar 

 Tymol, mentol, eucalyptol, camphor 

 Son yıllarda Rezene, Kekik, Lavanta, Tırfıl 
gibi bitkilerden tymol elde edilerek pasta 
şeklinde preparatlar geliştirilmiştir. 

 Organik asit ve esansiyel yağ türevleri 
kovana üstten verilirse istenen etki 
sağlanabilir. 



Bitkisel Kaynaklı Mücadele 

 Varroa kontrolünde tütün, çam yaprağ, 
sarımsak, kekik, okaliptüs, ardıç, nane, 
pireotu, ceviz, türünçgil gibi bir çok bitkinin 

özü ve yaprakları kullanılmaktadır. 

 Bu uygulamada daha çok Varroa 
populasyonunu azaltmada %40-75 oranında 
etkili olmaktadır. 





Küçük Kovan Böceği (Aethina tumida) 

 Güney Afrika orjinli bir böcek olup, İlk kez 

1998 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 

arı kovanlarında görülmüş ve on binlerce 

koloninin sönmesine neden olmuştur. 

  Kovan giriş deliğinde ekşimiş, çürük 

portakal kokusunda bal akması böcek 

varlığının en belirgin özelliği olarak tarif 

edilmektedir. 

 Ülkemizde görülmemiştir. 



 Olgunları 5-7 mm uzunlukta, üç çift ayaklı, iki 
çift kanatlı, koyu kahve siyaha yakın bir 
renktedir. Vücudunda güçlü kitin tabakası 
bulunduğu için bal arıları sokamamaktadır. 

  Böceğin dorsal yüzü tüy ve dikenlerle doludur 
ve güçlü kanatları vardır. Yaklaşık 24 km 
uçtukları için bir bölgede hızla yayılmaktadırlar. 

 Larvaları uzun, oval, yaklaşık 11 mm uzunlıkta 
beyazımsı açık kahve renklidir. 

 





 



Tedavi ve Korunma 

 

• A.tumida’ya karşı birçok ilaç kullanılmasına 
karşın en ciddi sonuç caumaphos şeritten 
alınmıştır.  

• Varroa kontrolündeki kimyasallar denebileceği 
bildirilmiştir. 

• Kovanların polen tuzaklı olması önerilmektedir. 

• Arı kovanları yerden 20-30 cm yükseklikte, +4 
derece öne eğimli olmalıdır.  

 



 

 Etkenle bulaşık olduğu bilinen ülkelerden her 
türlü arıcılık malzeme ve damızlık alımı 
kontrol altında olmalıdır.  

 

 Özellikle sınır bölgesine (Suriye, Irak, Trakya) 
yakın kolonilerde şüpheli durumlar hemen 
bildirilmelidir. 



Tropilaelaps spp. Enfestasyonu 

 Bu hastalığın etkeni, Tropilaelaps clareae 
hem ergin hem de yavru bal arılarında 
hastalık oluşturmaktadır 

 Asya, İran, Güneydoğu Asya’da (Papua Yeni 
Gine) görülmüş ve son olarak Kenya’da bir 
olgu olarak gözlemlenmiştir. 

 Ülkemizde 2012 yılı içinde ihbari mecburi 
hastalıklar arasına alınmıştır. 

 



 Tropilaelaps clareae’nin gelişmesi Varroa 
destructur’un biyolojisine benzemektedir. 

 Parazitin tamamen yavru gözlerine adapte olması 
nedeniyle aynı kolonide Varroa destructr  ile 
birlikte bulunduğunda daha baskın olup, 
Varroa’nin gelişme ortamını bozmaktadır. 

 Hızlı yavru ölümlerine yol açıp, sekonder 
bakteriyel ve viral etkenlere ortam 
hazırlamaktadır. 

 



 

 Parazit Varroa’dan uzun ve daha hızlı 
hareket etmektedir.  

 Yavru gözleri açıldığında çok sayıda farklı 
gelişme döneminde parazitlerin görülmesi, 
kovan çıkış deliğinde kanatsız, deforme 
bacak veya eksik ekstremiteli arıların 
görülmesi en önemli belirtileridir. 



Tedavi 

 Biyolojik yöntemde; Kraliçe arının kovan içinde 
küçük bir göze hapsedilerek yeni yavru 
gözlerinin oluşması engelleyip parazitin üreme 
ortamı bozmaktadır. 

 Parazitin pozitif olduğu kolonilerde kapalı yavru 
gözlerinin uzaklaştırılması iyi bir seçenektir. 

 Kimyasal mücadelede; fluvalinat buharı, 
flumetrin, caumaphos, amitraz 

 Organik olarak; tymol, formik asit 

 Formik asitin toplam 80ml/4hafta 
kullanımından olumlu sonuç alınmıştır. 

 

 



Korunma 

 Hastalık etkeni saptandığında bildirimde 
bulunulmalı, 

 Koloniler güçlü ve polen tuzaklı olmalı, 

 Gezginci arıcılığın kontrollü yapılması, 

 T.clareae ihbari mecburi bir etken olduğu 
için arıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir. 





 



Trake Akar (Acarapis woodi) 

 Acarapis woodi  balarılarının solunum sistemine 
yerleşir ve uyuz (Acariosis) hastalığa neden 
olan bir akardır. 

 Hastalık ilk kez 1921 yılında İngiltere’de tespit 
edilmiştir. 

 Avrupa, Avustralya, Asya, Amerika, Yeni 
Zelanda ve Afrika’ya kadar geniş bir yayılım 
özelliği göstermiştir. 



 A.woodi  30-40 günlük yaşamının çok kısa 
bir süresini arıların üzerinde, uzun bir 
süresini ise arılarn solunum yollarında 
geçirmektedir. 

 

 Arıların birinci göğüs stigmasına açılan 
200 µm çapındaki solunum burusunda ve 
dallanma bölümlerinde bulunmaktadır. 



 

 Burada rahatlıkla harekt etmekte, 
beslenmekte ve çoğalmaktdırlar. 

 Temas yoluyla kolonideki arılara 
bulaşabilmektedir. 

 1-3 günlük işçi arılarda enfestasyon 
şiddetli seyretmektedir. 

 

 



 

 Bu hastalık özellikle kış aylarında arıların uzun 
süre kapalı kalması, yaz mevsimi şartlarının iyi 
gitmemesi, stres ve diğer arı hastalıkları gibi 
nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. 

 Uçma yeteneği azalmaktadır. 

 Kanatlar normal olmayıp sarkık bir şekildedir. 

 Karın şişkin olup bazen de dizanteri tablosunun 
şekillendiği gözlenir. 



Hastalığın Tanısı 

 Direkt teşhis yöntemleri  

-Arı toraksının %7.5’luk KOH solüsyonu ile 
37˚C’deki etüvde 24 saat bekletildikten sonra 
mikroskobik muayene 

-Metilen blue tekniği veya Kongo Kırmızısı 
boyasıyla boyanarak mikroskobik muayene 

 

  İndirekt teşhis yöntemleri 

    -ELISA 

     -PCR 

     -Kromotografi 



Tedavi ve Korunma 

 Gözle görülmeyen, belirgin klinik semptomları 
bulunmayan, genellikle düşük enfestasyon oranı 
ile seyreden Acariosis’e karşı %65’lik formik asit 
ve Mentol en etkili ve kalıntı bırakmayan ilaçlar 
olarak kullanılmaktadır. 

 Kullanılacak ilaç buharlaşma yoluyla etkili 
olmalıdır, çünkü akar trakede yaşar. 

 Arıların içgüdüsel bir hareketi olan kendini 
temizleme davranışlarının, akarlar üzerinde 
etkilidir. 



 

Arı hastalıklarında eğitim, teşhis, tedavi ile 
korunma yöntemlerinin geliştirilmesi 
arıcılığımıza ekonomik bir ivme 
kazandıracaktır. 

 







Kaynak: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, 
Balarılarının Paraziter Hastalıkları ve Zararlar, 1321-1347. 



Koloni Çökme Bozukluğu KÇB (CCD) 

 Bir çok bölgedeki kuraklık 

 Varroa’nın kontrol altına alınmaması 

 Nosema ceranea çok fazla yayılması 

 Arıların nektar ve polen topladığı bitkiler 
yerine mısırın artarak tarımda 
kullanılması 

 Peteklerdeki kimyasal madde birikimi 

 Yeni ortaya çıkan Neonikotinoid böcek 
öldürücüleri 

    Tranyor J (2008). Thoughts on CCD. Bee Culture. 



 

 

 

 

 

İlginiz için 
teşekkür ederim 


