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EDĠTÖRLERDEN 
From The Editors 

 
 

Sevgili Arıcılar, 

Bu yıl 11. yılına giren dergimiz siz arıcılarımıza 
yönelik birçok makale ve yazıları iletmeye çalıĢmıĢ-
tır. Özellikle son yıllarda birçok Arı YetiĢtiricileri 
Birliklerimiz bu yolda yeni yeni yayın organları oluĢ-
turmuĢtur. Arı yetiĢtiriciliği ve hastalıkları konusun-
da sizlere ulaĢan bilgiler artarak devam etmektedir. 
Derneğimiz 11 yıl önce kuruluĢunda ortaya koydu-
ğu hedeflerin yayılarak gerçekleĢmesinden mutluluk 
duymaktadır. Ancak, ülke arıcılığına katkı sağla-
mak, örnek çalıĢmalarla ve bilginin tabana yayılarak 
kullanılması ile mümkün olacaktır. 

Arıcılarımız karĢılaĢtıkları güçlüklere karĢı, özellikle 
hastalık ve zararlılarla mücadelede biz bilim insan-
larından mucize ilaç ve öneriler beklemektedirler. 
Böyle bir yaklaĢımla birbirlerinden de öneriler al-
makta hatta uygulamaktadırlar. Ülkemiz arıcılığına 
inanılmaz zarar veren bu olgu arıcılığımızın gelece-
ğine de ipotek koymaktadır. Hastalıklarla mücade-
lede en önemli en hassas nokta hastalıklara karĢı 
ilaç kullanmak yerine öncelikle arılarımızı hastalık-
tan korumak olmalıdır. Hekimliğin de temelinde bu 
ilke vardır. Tedavi eden değil hastalıktan koruyan 
hekim en geçerli hekimdir. Ülkemizde problem olan 
Amerikan, Avrupa ve adi yavru çürüklüklerine karĢı 
bugün bile ilaç (antibiyotik) kullanılması oldukça 
düĢündürücüdür. Bununla birlikte salgın boyutunda 
olan Varroa gibi etkenlere karĢı ruhsatsız ilaç kulla-
nımı arıcılığımıza ve ürünümüze büyük zarar ver-
mektedir. 

Özellikle Varroa gibi arı parazitleriyle mücadele 
gerekiyorsa bunun o bölgedeki ve yöredeki arıcıla-
rın tamamının katılacağı toplu bir mücadele prog-
ramıyla yapılması kuĢkusuz baĢarıyı getirecektir. 
Bireysel yapılan mücadele orta ve uzun vadede 
hiçbir anlam ifade etmez. Toplu mücadelede ise 
Varroa‟ya karĢı ruhsatlandırılmıĢ,  

 

eĢ zamanlı ve uzun süre yavaĢ salınımlı (Ģerit ilaç-
lar) ilaçların sonbahar hasadını hemen takiben 
kullanılması önemli bir baĢarı sağlamaktadır. Böy-
lece daha az ilaç kullanılacak, paradan ve zaman-
dan tasarruf sağlayacaktır. Aynı zamanda muhte-
mel bir bahar ilaçlamasına gerekli durumlar dıĢında 
ihtiyaç kalmayacaktır. 

Arı hastalıkları ve zararlılarına karĢı kovanlarımızın 
standart, polen çekmeceli ve rutubetsiz olması bize 
baĢtan bir artı değer katkı sağlayacak, kovan ba-
kımlarının periyodik yapılması, kraliçe arının genç 
ve bulunulan çevreye uyumlu olması, hastalık ve 
zararlılara fırsat vermeyecektir. Görüldüğü gibi has-
talık ve zararlılarla mücadelede ilaç kullanmadan 
önce ve/veya en az ilaç kullanımı için yapılması 
gerekenleri yapmadan biz arıcılar için mucize ilaç 
veya çözümler beklemek biraz hayal ürünü olacak-
tır. Daha verimli ve sorunsuz bir arıcılık yapmak 
çoğu zaman elimizdedir. Biraz yorulmak, biraz 
standart ve bilinçli çalıĢmak uzun vadede bize daha 
çok kazanç sağlayacaktır. Arılığımızda bulunan her 
arılı kovanın hastalık, zararlılar, ürün ve periyodik 
yapılan diğer iĢlemler yönünden yıl yıl kayıtlarının 
tutulması gelecek yıllarda bize rehber olacak birim 
kovandaki harcamalarımızı azaltırken ürün miktarı-
mızı artıracaktır. Ülke genelinde arıcılığımızın ku-
rumsal bir görünüm alması, arıcılarımızın artık sa-
hipsiz olmadığını göstermekle birlikte, biz arıcıların 
da belli sorumluluklarla iĢimize titizlikle yaklaĢma-
mız gerekmekte ve bize destek veren kurumlarımızı 
(Birlik, Üniversite, Dernek, Kamu) dikkate alıp ge-
rekli çalıĢmaları yapmalıyız. 

Sevgili arıcılar, emeğinizin boĢa gitmemesi ve daha 
üretken bir arıcılık yapmamız dileğiyle saygılarımı 
sunuyorum. 

Prof.Dr. Levent AYDIN 
Editör Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 



HABERLER / NEWS 

U.Arı Drg. Ağustos 2011 / U.Bee J. August 2011  71 

HIGHLIGHTS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND 
WORKSHOP ON HONEY BEE BEHAVIORAL PLASTICITY 

Ankara, Turkey – September 7-9, 2010 
 

Balarısı DavranıĢ Esnekliği Üzerine 1. Uluslararası Sempozyum ve ÇalıĢtayının 
Önemli Noktaları 

7-9 Eylül 2010, Ankara-Türkiye  
 

Charles I. Abramson, Tuğrul Giray 
 

 
This report describes the accomplishments and 
highlights of the first symposium–workshop 
specifically designed to explore honey bee 
behavioral plasticity from nervous system to the 
ecosystem.  It was held as part of the 4th Biennial 
European Honey Bee Conference at Ankara, 
Turkey during September 7-9, 2010. A program is 
available at: www.eurbee2010.org. 

The symposia were organized with support from the 
National Science Foundation, and the Middle East 
Technical University which also served as the host 
institution. Additional support came from the 
European Association for Bee Research through 
the EurBee Board and from local sponsors. The 
format of the symposium-workshop consisted of 
formal presentations and two workshops. The 
workshops and symposia were centered on the 
interactions between physiological, developmental, 
social and environmental factors in producing and 
modifying honey bee behavior. 

The formal presentations were divided into two 
symposia. The presenters were all well known 
scientists in the area of honey bee plasticity from 
the United States and Europe. Junior faculty and 
students were also included. The first symposium 
titled “Mechanisms of learning and memory” 
consisted of 8 papers and was chaired by Charles I. 
Abramson and Tuğrul Giray. Brian Smith presented 
his work on olfactory learning in honey bees, Tuğrul 
Giray on behalf of Ibrahim Çakmak on foraging 
preferences, Martin Giurfa on honey bee memory 
dynamics, Michel Sokolowski on operant 
conditioning and Sharoni Shafir on the use of visual 
information. The biochemistry of olfactory learning 
and memory was discussed by Monique Gauthier. 
There were also two general papers on issues 
related to honey bee learning presented by Tuğrul 
Giray and Chales Abramson, respectively.  

The focus of the second symposium was on 
“Developmental and behavioral plasticity in eusocial 
bees” and chaired by Osman Kaftanoglu and 
Florian Wolschin. This session consisted of 9 
papers. Work on the sweat bee was presented by 
Robert Paxton, and the use of functional genomics 
to understand honey bee caste development by 
Klaus Hartfelder. Zachary Huang offered a simple 
model to explain the flexibility of division of labor 
and Florian Wolschin presented information on 
proteotyping division of labor in worker bees. The 
effects of carbohydrates on the development and 
sugar responsiveness of honey bees was 
discussed by Osman Kaftanoglu, the effect of male 
sex pheromones in bumblebees by Patrick 
L‟homme, and larval and nurse worker control of 
developmental plasticity in honey bee queens and 
workers by Timothy Linksvayer. Guy Bloch and 
Jose Luis Agosto presented work on socially-
mediated plasticity in circadian rhythms and the 
functional mapping of the circadian network and its 
relationship to sleep-like states, respectively.  

In addition to the formal presentations we also held 
two workshops. The goals of the workshops were 
two-fold. First, we wanted to expose the honey bee 
community to a conceptual model that emphasizes 
the deep connection between ecology and the 
behavioral processes and the resulting dynamics of 
social behavior. Second, we wanted to outline a 
strategic program that will contribute to a sustained 
integrative growth of the field.  

A unique aspect of the symposium and workshop 
was a tour of several Turkish honey bee research 
centers. Turkey has much to recommend it as a 
center of honey bee research. For example, there 
are at least five subspecies of Apis mellifera 
including anatoliaca, caucasica, meda, syriaca, and 
a subtype carnica. Moreover, for the latter two 

http://www.eurbee2010.org/
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subspecies the Turkish government has provided 
protected population sites. The honey bee research 
laboratories visited were those at the Middle East 
Technical University in Ankara, Namik Kemal 
University in Tekirdag, and the protected area for 
the Turkish subtype of A. mellifera carnica in 
Kirklareli.  

In conclusion, the symposium – workshop was a 
fine experience and much work was accomplished. 
All the participants were highly impressed by the 
quality of Turkish bee science, the facilities, and the 
opportunities for future collaborations. The 
participants voted to hold another event in 
approximately three years, either at EurBee or a 
different venue. A book is being prepared on what 
was accomplished and a survey is underway of bee 
research centers in Turkey. Several manuscripts 
have been prepared related to issues discussed at 
the symposium – workshop. For those readers 
needing more information please contact one of us. 

Reprints and comments can be addressed to either 
author. The symposium and workshops were 
supported in part by NSF grant OISE-1043057 

 

TÜRKÇE KISA ÖZET 

Bu rapor ekolojiden sinir sistemine balarısı davranıĢ 
esnekliği konusunda düzenlenen sempozyum-
çalıĢtay ve burada ortaya çıkan önemli noktaları 
açıklamakta ve Avrupa arıcılık kongresinin bir par-
çası olarak Ankara Eylül 7-9 2010 tarihinde düzen-
lenmiĢtir. Sempozyumun düzenlenmesine NSF, 
düzenleyici kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Avrupa Arıcılık Komitesi ve yerel organizatörler 
yardımcı olmuĢtur. Sempozyum (2 bölümden mey-
dana gelmiĢtir) resmi sunular ile beraber 2 adet 
çalıĢtaydan meydana gelmiĢtir. Konusunda uzman 
yurt içi ve yurt dıĢı bilim adamları bu sempozyuma 
katkıda bulunmuĢtur. Sempozyumun ilk bölümü C. 

Abramson ve Tugrul Giray tarafından yönetilen 
“Öğrenme ve Hafıza mekanizmaları” olmuĢtur. 
Sempozyumun ikinci bölümünde ise Osman 
Kaftanoğlu ve Florin Wolschin tarafından yönetilen 
“Sosyal arılarda geliĢimsel ve davranıĢsal esneklik” 
olmuĢtur. Bu sunumlar yanında iki adet çalıĢtay da 
yapılmıĢtır. Sempozyum ve çalıĢtaylar yanında 
ayrıca Türkiye‟deki Arıcılık laboratuarlarından iki 
tanesi ODTÜ ve Namık Kemal Üniversitesi ziyaret 
edilmiĢtir. Sonuç olarak sempozyum ve çalıĢtaya 
katılanlar Türkiye Arıcılık bilim, faaliyet ve gelecek-
teki olası ortaklıklardan etkilenmiĢlerdir. Ayrıca 
katılımcılar ileride yeniden düzenlenecek bir 
EuroBee ya da baĢka bir alanda bir araya gelmek 
için oylama yapmıĢtır. Sempozyum ve çalıĢtayda 
tartıĢılan konular makale olarak ve Türkiye Arı Bili-
mi Merkezleri tarafından yapılan araĢtırma sonuçla-
rı kitap hazırlanmaktadır.  

 

Charles I. Abramson 

Oklahoma State University 

Laboratory of Comparative Psychology and 
Behavioral Biology 

Departments of Psychology and Zoology 

116 N. Murray 

Stillwater, OK 74078 

Charles.abramson@okstate.edu 

Tuğrul Giray 

University of Puerto Rico 

Department of Biology 

P.O. Box 23360 

San Juan 00931 

Puerto Rico 

tgiray2@yahoo.com 
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ESKĠġEHĠR’DE BĠR ARICILIK MODELĠ-4 

A model of Beekeeping in EskiĢehir-4 

Halil Bilen / EskiĢehir 

 

Ġlave atılırken kuluçkalıktan ilaveye alınan 1 kapalı 
yavrulu çerçeve yerine kuluçkalığa 9. çerçeveye 
kılavuz petek verilmektedir. Birçok kaynakta kuluç-
kalığa iki kılavuz petek verilmesi gerektiği yazması-
na rağmen havaların o dönemde istikrarsızlığını 
sürdürmesi sebebiyle bu yöntem kullanılmaktadır. 
Ġlaveye alınan kapalı yavrulu çerçeve ile birlikte, 
diğer zayıflatılacak kolonilerden alınan çerçevelerde 
ilaveye konularak ilave düzenlenir ve koloni gücüne 
göre ilaveye de kılavuz petek/petekler verilmektedir. 
Diğer kolonilerden alınan arılı çerçeveler ile destek-
lenen koloniye hiçbir koku uygulaması da yapılma-
maktadır. Bahar aylarında yapılan bu arılı çerçeve 
desteklemelerinde iĢçi arıların sorunsuz uyum sağ-
ladıklarını söyleyebiliriz. 

 

Zamanında petek verilmemiĢ koloni 

Yapılan oğul kontrolleri esnasında oğul verme ha-
zırlığı yapan koloni ile karĢılaĢılırsa memeler iptal 
edilip yedekte bekleyen hazır analar kullanılarak 4–
5 yeni bölme oluĢturulup, bala çalıĢan gruptan ay-
rılmaktadır. Bal grubuna gerekirse yeni oluĢturulan 
bölmelerdeki yavrular kapanıp çıkmaya baĢladığın-
da tekrar bir kolonide toplanarak bala yönlendirilebi-
lir ki bu durumda 4–5 ana arı ile 1 bal kolonisi des-
teklenecektir. Bu uygulamada sihirli durum ise arı-
lıkta yedek ana arı bulundurmaktan geçmektedir. 

Oğul önleme kapsamında hava Ģartları düzeldikçe 
koloniye verilen kılavuz petek sayısı artırılarak ikinci 
ballık ilavesi yapılmaktadır. Bu uygulama kolonideki 
arılı çerçeve sayısı 17–19 çerçeveye ulaĢtığında 
yapılmaktadır. Kuluçkalıkta 9‟uncu çerçeve, ilk bal-

lıkta 12. ve 19. çerçeveler kılavuz petekli olarak 
düzenlenmektedir. Ġlkbaharda en etkili petek ka-
bartma iĢlemi 12. ve 19. peteklerde gerçekleĢmek-
tedir. 

 

Bal sezonuna hazırlanan koloniler 

Takviye yapılarak olması gerekenden daha erken 
güçlendirilmiĢ koloniler ile bahar balını rahatlıkla 
alabiliyoruz. Ġlk bal hasadı ise Haziran ayı ortası ile 
sonu arasında yapılmaktadır. 

 

Çok sayıda arıcı ve hasat (2009 Akpınar Köyü) 

Bal hasadı arıcılığın en zor anlarından sayılsa da 
“haydi bal süzmeye” söylemine iĢtirak eden arkadaĢ 
sayısı azımsanmayacak düzeye ulaĢmaktadır. 
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Bahar balı hasadı (2009 Akpınar Köyü) 

YaĢanan bazı olumsuz durumlarda balı hasat edile-
cek arkadaĢ arılıkta olmasa bile, zaman yönetimi 
sebebiyle erteleme lüksümüz olmadığından hasadı 
yapılmaktadır.  

DüĢünsenize… Balınız hasat edilmiĢ ve tenekeler 
dolusu bal size teslim ediliyor. Birçok arıcıya masal 
gibi geliyor değil mi? 

Ana arılar yetiĢtirildikçe ilkbaharda bala çalıĢanlara 
takviye veren kolonilerle, 2–3 çerçevelik küçük böl-
meler yapılmaktadır. Gelecek yılın arılarını oluĢtu-
racak bu bölmeler gerektiğinde katı beslemeye tabi 
tutulmaktadır. Bu koloniler bal sezonu sonuna ka-
dar 4–6 çerçeveli koloniler haline gelmektedir. Son-
baharda bu koloniler, bal grubundan gelen koloni-
lerden iptal edilmesi gerekenlerle takviye edilecek-
tir. 

Ġlk bal hasadı sonrası… 

Bahar balının alınması sonrası, ana hedefin polen 
derlenmesi olduğu bir etkinliğe baĢlanıyor. Bal ha-
sadında düzenlenen koloniler en kısa sürede 30 
km. uzaklıkta ve 1245 m. rakımlı Tandır KÖYÜ‟NE 
naklediliyorlar. Bölgede bozulan çam ormanlarının 
yerinde çıkan Laden gülü / Pirnal / TavĢanak gibi 
yerel adlarla anılan bir bitkiden iri taneli, nektarı 
olan ve genelde tek renk polen yoğun biçimde top-
lanmaktadır. Haziran ayı ortalarında baĢlayan ve 
Temmuz ayı ortalarına kadar süren bu süreçte (3–
5kg./koloni) polen toplanmaktadır. Genç ve açık 
yavrulu kuluçkası olan koloniler çok daha fazla 
polen toplama eğilimi göstermektedir. Her yıl farklı 
rejim gösterse de polen ile birlikte yoğun biçimde 
meĢe ağacından balözü akımı olmaktadır. 

2009 yılında ise meĢeden balözü akımı yeterli dü-
zeyde olmamıĢ fakat iyi düzeyde polen derlemesi 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Kolonilerde nektar akıĢı azalma-

sı ve gece sıcaklığının düĢüklüğü sebebiyle yavru 
faaliyeti azalması gözlemlenmiĢtir. 

 

Polen derleyen kovanlar (Tandır Köyü) 

Bölgede yüksek miktarda polen derlemek için ya-
pılması gereken koloni yönetimi modeli olarak; ba-
har balı alınan kolonilerin 7 çerçeve yavrulu / 10 
çerçeveli arılı koloniler haline getirilerek polenli 
kovanlarda bölgeye götürülmesi ile gerçekleĢeceği 
söylenebilir. Güçlü olarak bahar balına hazırlanan 
kolonileri bölmek ve yedek analarla yeni koloniler 
oluĢturmanın iĢçiliği göze alınabilirse, polen derle-
mede baĢarı çok yükselecektir. Polen akımı sonrası 
tekrar birleĢtirmeler gerçekleĢtirilerek iki ana arının 
yavruları bir kolonide toplanarak güçlü kolonilerle 
ayçiçeğine gidilebileceği değerlendirilmektedir. 
Yüksek iĢçilik isteyen bu uygulamayı zaman prob-
lemi olan bizlerin yapması zor göründüğünden sa-
dece düĢüncede kaldığını da belirtmeliyiz. 

 

ToplanmıĢ polenlerin rüzgârda kabaca temiz-
lenmesi 

Burada risk yönetimi açısından bölgede yoğun bir 
biçimde bulunan ayılara karĢı tedbirler alınması 
gerekmekte olup alınan tedbirlerle Ģu ana kadar bir 
hasar görülmemiĢtir. En önemli faktör olarak, anılan 
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dönemde ayıların çevrede diğer yiyecek kaynakları 
ile bir sıkıntı yaĢamamasının da etkisinin olduğunu 
söyleyebiliriz. ġu ana kadar, yediklerimizin üzerine 
bir de ağzımızı tatlandıralım yaklaĢımında bulun-
mayan kocaoğlan dostlarımıza da teĢekkürlerimizi 
bir borç biliriz. 

 

Ayılara karĢı tedbirler alınmıĢ arılık  

Yüksek bal verimi olduğu yıllarda bahar balından 
sonra bu bölgede 2. bal hasadı yapılarak ayçiçeği-
ne gidilmektedir. MeĢeden gelen bal, salgı balı 
olması sebebiyle yüksek değer görmekte ve bölge 
tüketicileri tarafından tercih edilmektedir. 

Tandır Köyü‟ne sadece polene ve bala çalıĢacak 
koloniler götürülmekte ve bölmeler kendi arılıkları-
mızda bulunmakta, ana arı yetiĢtirildikçe bölme 
sayıları artırılmaktadır. 

Böyle güçlü bir polen havzasının varlığı, tüm kovan-
larımızın polenlikli kovanlar olması gerektiği zorun-
luluğunu da ortaya koymaktadır.  Çok değiĢik mo-
dellerde polenlikli kovanlara sahip olduğumuzdan 
polenlik sisteminin polen toplamada çok etkili oldu-
ğunu da söyleyebiliriz. 

 

Özel tabanlı ve polenlikli kovan 

Ayçiçeğine GidiĢ 

Tandır Köyü‟nde polen derlenmesi sonrası, eğer bal 
sağımını gerektirecek akım yok ve koloniler ballı 

olarak taĢınabilecekse Temmuz ayı baĢında, bal 
varsa sağım sonrası temmuz ayı ortalarında ayçi-
çeğine gidilmektedir. 

Ayçiçeği havzası olarak, EskiĢehir/Ankara karayolu 
30 km. civarındaki ova köyleri tarafından yoğun 
ekim yapılan alanlar seçilmektedir. 

Ayçiçeğinin açması ile birlikte öncelikle kendi arılık-
larımızda yapılan bölmelerin nakilleri yapılmakta, 
bilahare Tandır Köyü‟nden polene çalıĢmıĢ olan 
koloniler indirilmektedir. 

 

Ayçiçeğindeki kolonilerimiz 

Dağda az da olsa stoklanan ballara ayçiçeği balının 
karıĢmaması için hafta sonları gerektiğinde bal 
sağımları yapılmaktadır. Ayçiçeğine inildiğinde bal 
hasat çadırı ve teçhizatlar kurulmakta, balözü akı-
mın durumuna göre hasat yapılmaktadır. 

Hasat esnasında ve öncesinde bölgeye önceden 
getirilmiĢ bölme koloniler, bala çalıĢan kolonilerden 
desteklenmektedir. 

Hasat sonrası bölmeler mümkün olduğu kadar tak-
viyeler alarak ve ayçiçeği akımından da yararlana-
rak, tekrar kendi arılıklarımıza bala çalıĢan koloni-
lerden önce nakledilmektedirler. 

Büyük ayçiçeği bal hasadı sonrası bala çalıĢan 
koloniler sıkıĢtırılarak az da olsa gelen balı dağıt-
madan stoklamaları sağlanmaktadır.  

Bala çalıĢan kolonilerin kendi arılıklarımıza getiril-
mesi ise ayçiçeği balözü akımı bitimi ile gerçekleĢti-
rilmektedir. 

Sonbahar ÇalıĢmaları 

Kendi arılıklarımıza ağustos ayı ortalarında topla-
nan tüm koloniler yazlık tatili hak ettiğimizi düĢünen 
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bizlerin tatil dönüĢüne kadar üç haftalık sürede 
istirahat etmektedirler. 

Sonbaharın kendisini hissettirmeye baĢladığı eylül 
ayı baĢları, gelecek yılın hazırlıklarını yapmaya 
baĢladığımız günler olmakta ve baĢarıya giden 
durum bu çalıĢmalarla ortaya çıkmaktadır. 

Ancak bölgede bu tarihlerde nektar kıtlığı ile yağma 
açısından büyük dikkat gerektiren bu çalıĢmalar 
zorluklarla sürdürülmektedir. 

Öncelikle bala çalıĢan kolonilerde iptal edilecek 
koloniler belirlenir. Bölmelerin de koloni güç durum-
ları tespit edilir. 

Varroa mücadelesine sonbaharda büyük önem 
verilmekte ve yine dönüĢümlü olarak oksalik asit, 
amitraz, flumetrin ve coumaphos etken maddeli 
ilaçlardan uygun olanları kullanılmaktadır. 

Hem ilkbaharda hem de sonbaharda nektar akımı-
nın az olduğu zamanlarda yapılan varroa mücade-
lesinde yağmacılık tehlikesi sebebiyle timol etken 
maddeli ilaçları Ģimdilik kullanmıyoruz. 

Bölmeler gelecek yılın arıları olacağından kıĢlama-
da öncelik bu kolonilere verilmekte ve iptal edilecek 
kolonilerden alınacak yavrulu/arılı çerçeveler ile 
Eylül ayı ortalarında 6–7 çerçeve yavrulu 9–10 
çerçeve arılı hale getirilmektedirler. 

Arılıkta kıĢlayacak tüm kolonilerin gücü bu duruma 
ulaĢana kadar gerekirse, yeni oluĢturulmuĢ genç 
ana arılı kolonilerden de iptaller yapılmaktadır.  

Koloni baĢına yapılan tarımsal desteklemeler kap-
samında yaptığımız baĢvurularda bu durumu göz 
önünde bulunduruyor ve istenen kıstas olan üç 
çerçeve yavrulu / yedi çerçeve arılı olması gereken 
nitelikli koloni gücünü aĢan bir güçle sayıma tabi 
tutuluyoruz.  

Hem bala çalıĢıp iptal edilen kolonilerin hem de 
gençde olsa iptal edilen kolonilerin ana arıları, ana 
arı çiftleĢtirme kutularında boĢ yer var ise kıĢlamak 
üzere yedeğe alınmaktadır. Kutularda yer yoksa 
veya ana arı niteliğini kaybetmiĢse iptal etmekten 
hiçbir zaman imtina etmemekteyiz. 

Beslemeyi, sonbahar bakımlarında en önemli faktör 
olarak değerlendiriyor ve eĢitlemeler sürer iken, tüm 
koloniler bir ayı aĢkın süre ile gün aĢırı 1/1 ölçekli 
sıvı beslemeye tabi tutulmaktadır. 

Bu besleme ile genç ana arılara sahip kolonileri-
mizde yavrulama faaliyetleri artmakta ve kıĢa genç 
kadro ile daha iyi hazırlanmaktadırlar. Yapılan bu 

sıvı besleme sonrası kadro artmakta ancak bu du-
rum bal stokunu azaltan bir unsur olmaktadır. Polen 
akıĢı ise yavrulama faaliyetini etkilemekte, sonba-
harda polen bulabildiği yıllarda daha yüksek kadro-
ya sahip koloniler oluĢabilmektedir. 

Sonbaharda yapılan teĢvik beslemesi sonrası kolo-
niler, genç iĢçi artıĢına rağmen yaĢlanan iĢçilerin 
yok olması ile kadro azalması yaĢamakta ve ekim 
ayı ortalarında 4–5 çerçeve yavrulu 7–8 çerçeve 
arılı koloniler haline gelmektedirler. 

Bu durumda koloniler, boĢalan az ballı çerçeveler 
alınarak ve bölme tahtası da kullanılarak sıkıĢtırıl-
makta sonrasında 2/1 oranında koyu sıvı stoklama 
beslemesine geçilmektedir. Kolonilerdeki duvar 
çerçeveleri dolana kadar ve yavrulu çerçevelerde 
dolgun bal kemerleri olana kadar 15–20 gün süre 
ile devam edilen besleme sonrası havaların henüz 
uçuĢa engeli olmadığı kasım ayı baĢlarında ise katı 
beslemeye geçilmektedir. 

 

Sağlıklı bir çerçeve 

Katı besleme yine üst yemlikte orta bölmesi alına-
rak yapılmakta ve devam etmekte olan yavrulama 
faaliyetini destekleme amacı güdülmektedir. Katı 
besleme ürünü olarak kendi ballarımızdan yaptırdı-
ğımız kekleri kullanmakta ve bu ürünlerle bal stoku 
artırmanın mümkün olmadığı bilinci içerisinde hare-
ket etmekteyiz. 

Bölgemizde katı ürünlerle yapılan kıĢ beslemesinin 
zararlarını ise çevremizdeki arıcılarda gözlemle-
mekteyiz. Bu yüzdendir ki katı besleme ürünlerini 
kıĢ aylarında kullanmamaktayız. 
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Besleme kutusunda verilen kek 

KıĢ Ģartlarında oluĢabilecek nem için ise, kolonilerin 
arka kısımları bir miktar yükseğe kaldırılmaktadır. 
Böylelikle güçlü koloniler nem ile rahatça baĢa çı-
kabilmekte ve etkilenmemektedirler. 

Varroa mücadelesi yapılmıĢ, teĢvik beslemesi ve 
stoklama beslemesi yapılmıĢ, genç ana arılı ve 
yüksek kadrolu koloniler gönül rahatlığı içerisinde 
çetin kıĢ Ģartlarına doğru sevk edilirler. Bu koloniler 
kıĢ aylarında oluĢabilecek birçok olumsuz faktör ile 
baĢa çıkabilmekte ve baharda bal kolonisi olarak 
baĢarılar elde etmektedir. 

Arı Irkları 

BaĢarıyı yakalamak için arı ırkının önemi var mıdır? 

Arı ırklarının hiçbirinin, arıcıların tüm isteklerini kar-
Ģılayabilecek düzeyde olmadığını genetik çeĢitliliği 
çok olan bir arılık sahibi olarak rahatlıkla söyleyebi-
lirim. 

Gelecekte zaman problemimizin olmadığı emeklilik 
günlerinde yapacağımız arıcılık faaliyetlerine refe-
rans teĢkil etmesi açısından ırk deneme süreci 
devam etmektedir. 

Görülen manzara Ģudur ki sahip olduğumuz ırkların 
eksiklikleri diğer ırklar ile desteklenirse baĢarısız bir 
ırk yoktur. 

Kafkas melezlerinin bal toplayıcılığı yanında kıĢla-
mada yaĢadığı sorunları giderilirse, Muğla melezle-
rinin yüksek yavru faaliyeti yanında oğulculuğu ve 
aĢırı bal tüketimi sorunları giderilirse, Karniyol me-
lezlerinin sakinliği yanında yaĢadığı uyum sorunları 
giderilirse, Yerli arıların kontrollü geliĢmeleri ve 
bölgeye uygun davranmaları yanında, sertlikleri göz 
ardı edilirse baĢarılı arıcılık modelleri geliĢtirilebilir. 

Yukarıda sayılan tüm ırklarla yapılan çalıĢmaları-
mızda desteklemelerle baĢarı sağlanmıĢ olup za-

man problemi yaĢayan ve az risk alarak arıcılık 
yapmak isteyenlere ise yerli arıları önerebiliriz. 

Ekip olmanın vermiĢ olduğu sinerji ile bölgesel ola-
rak yerli arıların aranması çalıĢmaları da yapılmak-
tadır. 2008 yılı erken ilkbaharında EskiĢehir – Bolu 
arasında yüksek bir dağ köyünde Ģu anda aramızda 
olmayan yaĢlı bir arıcıdan alınan koloni ve o koloni-
den üretilen ana arıların testleri yapılmakta olup; ilk 
yıl sonuçları baĢarılı olarak değerlendirilmektedir  

 

Mustafa dede’yi rahmetle anıyoruz. 

Ġlgili koloninin kayada yaĢayan bir koloni olduğu ve 
yaĢlı arıcı tarafından oradan alınarak arılığına geti-
rildiği öğrenilmiĢtir. Dağ güzeli olarak adlandırılan 
bu koloni ile ilgili tüm çalıĢmaların yer aldığı yazıyı 
da yakın gelecekte arıcı arkadaĢlarla paylaĢma 
düĢüncesinde olduğumuzu da belirtmekte fayda 
görüyoruz. 

 

Dağ güzeli kolonisinin alınıĢı (Mart 2008) 

Amatör Ana arı YetiĢtiriciliği 

Arıcılıkta baĢarı anahtarının kendi ihtiyacımız olan 
ana arı yetiĢtiriciliğinden geçtiğini birçok kaynakta 
bulabiliriz. Genelde de arıcılar olarak yapmadığı-
mız/yapamadığımız bir uygulamadır. 
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Bizler ise her üç arılıkta da ana arı yetiĢtiriciliği 
yapmakta ve gün geçtikçe ince ayrıntılara daha çok 
hâkim olmaktayız.  

 

Larva transferi sonrası ana arı memeleri 

Her arıcı gibi merak duyduğumuz ana arı yetiĢtirme 
faaliyetlerini uydurma diyebileceğimiz kovancıklarda 
yapmaya baĢladığımız ilk çalıĢmalar, ekip arkadaĢ-
larımızdan Sn. Yusuf Gürbüz ile tanıĢtıktan sonra 
büyük bir ivme kazandı. 

Kendisinin yurtdıĢı bağlantıları sebebiyle edindiği 
ana arı yetiĢtirme materyalleri ile bizlere nazaran 
daha uzun bir süre ana arı yetiĢtirme ile ilgilenmiĢ 
olması ve tecrübelerini arttırmıĢ olmasının, bizler 
için bir Ģans olduğunu söyleyebiliriz. 

 

YağıĢlı bir havada otomobilde boya ile markala-
nan ana arının camda duruĢu 

Malzeme temini ve tecrübe aktarımı konusunda Sn. 
Yusuf Gürbüz‟ün bizlere yaptığı yardımlarla ana arı 
üretimi konusunda her arılıkta olması gereken ka-
pasiteye ve bilgiye ulaĢtığımızı söyleyebiliriz. 

Günümüzde ise ana arı yetiĢtirme materyallerinden 
arıcılık malzemesi satan firmalarda bulma Ģansımız 
da mevcuttur.  YurtdıĢı temininde zorluk yaĢanan 
ana arı yetiĢtirme malzemelerini kendi adıma Civan 
Arıcılık firmasından internet ortamından rahatlıkla 
edinebiliyorum. 

 

Ana arı yetiĢtirme faaliyetleri 

Bilinçsizce yapılacak amatör ana arı yetiĢtiriciliğinin 
ırklar üzerinde negatif etkileri de olsa, belirli bir 
kapasite ile arıcılık yapan iĢletme sahiplerinin ana 
arı yetiĢtiriciliğini göz ardı etmemeleri gerekmekte-
dir. 

Bizler arılıklarımızda ana arı üretimi yapmakta ve 
her zaman yedek ana arı bulabilmenin verdiği ra-
hatlıkla kolonilerimizi yönetmekteyiz. 

Arılıklar arasında hem doğmak üzere olan ana arı 
memesi hem bakire ana arı hem de yumurtlayan 
ana arılar ihtiyaç duyan arkadaĢlara verilmekte 
veya alınmaktadır. 

Ana arı lazım mı? Sorusunu hangi arıcı duymak 
istemez ki! 

Sehpalar 

Arıcılık malzemelerimiz içerisinde yer alan ve pay-
laĢmak durumunda hissettiğim malzemelerden birisi 
de sehpalar diyebilirim. Sn. Yusuf Gürbüz tarafın-
dan bölgedeki uzun yıllar yaptığı denemeler sonucu 
ulaĢtığı özelliklerde olan sehpalar iki kovanı üzerin-
de taĢıyabilecek özellikte olup; gezginci arıcılık 
yaparken kovanlar yüklendikten sonra üst bölümü-
ne koyularak gidilen yere götürülebilmektedir. 
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Kovanların üzerine yüklenmiĢ sehpalar 

Yüksekte duran kovanlar ile ilgili faydayı anlatmaya 
gerek olmadığının yanında sehpalar çerçeveleri 
stoklamakta da kullanılabilmektedir. 

 

Çerçevelerin Sehpalara Dizilmesi 

Körük Yakıtı 

Dergimizin geçtiğimiz sayılarında sözü edilen körük 
yakıtı olarak bölgemizde bulduğumuz söğüt ağacı 
çürüklerinden faydalanıyoruz.  

 

Söğüt ağacından körük yakıtı toplanması 

Bu malzemenin soğuk ve uzun süreli duman için 
gerçekten güzel bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. 

Sonuç… 

Emeklilik günlerimizde yapmayı planladığımız arıcı-
lık faaliyetlerine, çalıĢma hayatı esnasında amatör-
ce yapılması gerektiği konusunda baskı yapan da-
yım Sn. Enver Öner‟e, EskiĢehir‟de arıcılık faaliyet-
lerimizde yardımcı olan tüm arkadaĢlara ve tabi ki 
ekibimizdeki fedakâr tüm arkadaĢlarımıza çok te-
Ģekkürler ediyoruz. 

Arıcılıkta baĢarı sırrının küçük ayrıntılarda gizli ol-
duğu bilinciyle her konuda arıcıların paylaĢım yap-
ması gerektiğini düĢünmekteyiz ve her türlü katkıya 
da açık olarak faaliyetlerimizi sürdürmek kararlılı-
ğındayız. 

Arıcılar tarafından yapılan farklı uygulamalar, biz 
amatörler için ilgi çekici olabilir. Bu anlamda payla-
Ģım için güzel bir araç olan bu dergiye katkı verme-
lerini de beklemek en doğal hakkımızdır diye düĢü-
nüyorum. 

EskiĢehir gibi arıcılıkta esamesi okunmayan bir ilde 
gösterilen çabaların takdire Ģayan olduğu düĢünce-
siyle, bu çabaları veren tüm arıcılara saygılarımızla. 
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BAL ARISI HASTALIKLARLARI ĠLE MÜCADELEDE UYGULANABĠLĠR 
ARICILIK YÖNTEMLERĠ 

Beekeeping Methods Applicable To Combat Honey Bee Diseases  
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Bingöl Üni. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Arıcılık Programı 

 

GĠRĠġ 

Bal arıları (Apis mellifera L.) koloni adı verilen toplu-
luklar halinde yaĢayan sosyal böceklerdir. Sosyal 
yaĢantının en önemli özellikleri bireyler arasında 
haberleĢmenin ve iĢ bölümünün sağlanmıĢ olması-
dır. Bir arı kolonisinde bir adet ana arı, sayıları 
mevsime bağlı olmak üzere 20–80 bin iĢçi arı ve 0–
500 adet de erkek arı bulunmaktadır. Ana arı bir 
yumurta makinesi gibi sadece yumurta yumurtlayıp 
salgıladığı feromonlarla da koloninin birlik ve bera-
berliğini sağlamaktadır. Koloninin en kalabalık po-
pülasyonunu oluĢturan iĢçi arılar ise kovan içi ve 
kovan dıĢı tüm hizmetleri gerçekleĢtirmekte, erkek 
arılar ise sadece oğul döneminde yeni oluĢacak 
ana arıların döllenmesinde görev almaktadırlar 
(Kutlu, 1988). 

Arıcılık, özellikle ülkemizde az topraklı veya toprak-
sız çiftçilere güvenli bir iĢ ve gelir imkânı yaratmıĢ, 
orman içi ve kenarı köylerde yaĢayan halkı kalkın-
dırmak bakımından da önemli bir tarım kolu haline 
gelmiĢtir. Arılardan bal, bal mumu, polen, arı zehiri 
gibi birçok ürünler elde edildiği gibi arılar 
pollinasyonda da önemli bir role sahiptirler. Balın 
insan beslenmesindeki önemi, bal mumu, polen, arı 
sütü ve arı zehrinin kullanım alanının artması, top-
raksız ve topraklı çiftçiler ile dar gelirli ailelerin ek 
gelir kaynağı yaratma amacı ile arıcılığa baĢlamala-
rı arıcılığın öneminin artmasına ve yaygınlaĢmasına 
neden olmuĢtur (Kaftanoğlu, 1987). 

Arı hastalık ve zararlıları; koloni popülasyon geliĢi-
mini engelleyen, verimliliği azaltan, arı ve insan 
sağlığına doğrudan etki eden, gerekli önlemler 
alınmadığında ürün ve koloni kayıplarına yol açan 
çok önemli bir sorundur. 

Bu sorunun çözümünde bilinçli bir ilaç kullanımı 
olduğunu söylemek oldukça zordur. Özellikle kıĢ 
kayıpları olarak kayda geçen veya arıcılar arasında 
kıĢ kayıpları olarak değerlendirilen kayıpların çoğu 

aslında arı hastalıklarının öldürücü seviyeye gelme-
si ve kıĢ aylarında kolonilerin sönmesidir. DeğiĢik 
sınıf ve etki mekanizmalarına sahip ilaçların bir 
arada ve aynı zamanda kullanılması ilaç etkinliğini 
değiĢtirmekte, hastalıkları etkilememekte ya da tam 
tersine arılarda öldürücü sonuçlar oluĢturmaktadır. 
Bunun yanında arı ürünlerinde kalıntı sorunu ya-
ratmakta ve böylece insanlar için yararlı bir ürünü 
riskli bir hale getirmektedir (Aydın, Çakmak, 
Gülegen, Korkut, 2003). 

Arıcılıkta hastalıktan kaynaklanan sorunları mini-
muma indirmek, sağlıklı ve karlı bir üretim için 
mümkün oldukça arıcılık ilaçlarından uzak bir üre-
tim politikası izlemek ve uygulanabilir arıcılık yön-
temlerine önem vermek gerekir. Arıcı arılığının 
yönetiminde aĢağıdaki maddelere uygun davranır-
sa, kolonilerinin hastalanma riskini en aza indirdiği 
gibi sezondan da en iyi Ģekilde karlı çıkacaktır. 

ÖNERĠLER 

1-Arıcılıkta ilk kural güçlü, sağlıklı ve genç ana arılı 
koloniler ile çalıĢılmasıdır. Güçlü koloniler güçlü 
popülâsyonlar oluĢturduklarından koloni faaliyetle-
rinde (koloni temizliği, yavru yetiĢtirme, koloniyi 
savunma, nektar ve polen kaynaklarından yarar-
lanma) zayıflara oranla daha randımanlıdır. Keza 
zayıf kolonilerin hastalıklarla mücadele edemeye-
ceğini ve hatta hastalıkları diğer kolonilere bulaĢtı-
ran bir köprü olacağını asla unutmamalıdır. Bu ne-
denle arılıkta zayıf koloni bulundurulmamalı, varsa 
bunlar birleĢtirilerek güçlü hale getirilmelidir. 

2-Arılarda sonbahar bakımına özen gösterilmeli her 
kolonide genç ve sağlıklı bir ana arı ile yeterince 
iĢçi arı, bal ve polen bulunması sağlanmalıdır. Be-
sin yetersizliği durumunda koloniler aç kalacağın-
dan Ģurupla besleme yapılmalıdır. 

3-Ġlkbahar bakımına da dikkat edilmelidir. Hastalık 
genelde kıĢ aylarında yayılmakla beraber ölümler 
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yoğun olarak ilkbahar aylarında görülmektedir. Yine 
bu aylarda kolonide azalan veya tükenme durumu-
na gelen besin maddesine dikkat edilmeli, ihtiyaç 
var ise zaman geçirmeden besleme yapılmalıdır. 

4-Arıların kolonilerini ĢaĢırmaması için önlemler 
alınmalıdır. Bu amaçla kovanlar tek sıra yerine 
değiĢik Ģekillerde sıralanmalı ve uçuĢ deliklerinin 
üzerlerine değiĢik renk ve Ģekiller yapılarak boyan-
malı, arılar arası ve sıralar arası mesafeler yeterli 
olmalıdır. Arılıkta yer sorunu yok ise kovanlar arası 
mesafe 2 metre sıralar arası 4 metre yer sorunu var 
ise en az 1 metre sıralar arası 2 metre kuralına 
dikkat edilerek hastalıkların yayılmasının önüne 
geçilmelidir. 

5-Koloniler kıĢ aylarını kıĢ yumağı yaparak geçir-
mektedir. KıĢ ayları içerisinde koloniler kesinlikle 
rahatsız edilmemelidir. Çünkü kıĢ ayında her hangi 
bir nedenle yapılan müdahalede bozulan kıĢ yuma-
ğı hastalıkları tetiklemektedir. 

6-Koloni kontrollerinde dikkatli olunmalıdır. Kontrol-
leri sırasında ergin arıların ezilmesi ve bu yüzden 
ezilen arıların dıĢarı atılması esnasında sağlıklı 
arıların sporla teması hastalığın bulaĢmasını ve 
yayılmasını arttırmaktadır. 

7-Arılıkta yağmacılığa dikkat edilmelidir. Bu nedenle 
kolonilerin ilkbaharda eĢitlenmesi sağlanmalıdır. 
Güç bakımından birbirine eĢit olan kolonilerin ge-
liĢmesi ve nektardan faydalanması da eĢit olacak 
yağmacılık olayları en aza inecektir. Yine bu amaç-
la ĢaĢırmayı önlemede olduğu gibi, giriĢ delikleri 
farklı yönlere bakmalı, kovanlar değiĢik renklerde 
boyanmalıdır Sonbahar ve ilkbaharda uçuĢ delikleri 
kontrollü olarak daraltılıp geniĢletilmesi de koloninin 
savunmasını arttıracağından önemlidir. 

8-Özellikle sonbahar aylarında kıĢ besini için yapı-
lan Ģuruplamada aĢırı Ģurup kullanımından kaçınıl-
malıdır. Çünkü kolonilerin fazla miktarda Ģurupla 
beslenmesi ve arıların bu Ģurubu olgunlaĢtırma 
aĢamasında ortama salınan nem miktarı kovan 
içerisindeki balın nemini yükseltmektedir. Özellikle 
arı popülâsyonu düĢük ve havalandırması yetersiz 
kovanlarda nemin artması hastalıklar açısından 
ortamı daha uygun hale getirdiğinden mevcut has-
talıklar daha da ağır seyretmektedir. 

9-Arılık yerinin seçimine özen gösterilmeli ve hakim 
rüzgardan ve hava akımlarından korunmalı, güneĢ 
almalı ve drenajı iyi olmalıdır. Koloniler sehpa üze-
rine konularak ve toprakla teması kesilerek toprak-
tan gelecek nem önlenmelidir. Gezginci arıcılıkta, 
yer seçimi hastalıksız bölgelerde yapılmalı ve diğer 

arılıklardan uzakta (iki arılık arası en az 3 km) ol-
masına dikkat edilmelidir. 

10-Arılık düzenli ve temiz olmalıdır. Çevreye petek 
atıkları, kırıntıları propolis parçaları atılmamalı, bu 
atıklar genellikle çalıĢma sonrası bir araya toplanıp 
yakılmalıdır. 

11-YerleĢim yerleri ve sanayi alanları ve entansif 
tarım alanlarından uzak durulmalıdır. Çünkü bu 
alanlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çevre 
kirliliği de arı sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

12-Kullanılan malzemeler periyodik olarak dezen-
fekte edilmelidir. En basit dezenfeksiyon evlerde 
kullanılan hipo çamaĢır suyu (potasyum hipoklorit) 
olup bu sıvıdan 10 litre suya 1 litre koyarak hazırla-
nan karıĢım malzemelere sürülmelidir. Kovanlar 
ilkbaharda mutlaka pürümüz ile dezenfekte edilme-
lidir. Pürümüz yok ise kovanların içinde gazete 
yakılarakta dezenfeksiyon iĢlemi gerçekleĢtirilmeli-
dir. Yoğun olarak kullandığımız el demiri hastalıkla-
rın taĢınmasını sağladığından her gün körük yakıl-
ma aĢamasında körüğün alevine tutularak dezen-
fekte edilmelidir. 

13-Gerekmedikçe ilaç özellikle antibiyotik kullanı-
mından kaçınılmalıdır. Birçok mikroorganizma arıla-
rın sindirim sisteminde doğal olarak bulunmakta ve 
herhangi bir hastalık belirtisine sebep olmadan arı 
ile birlikte yaĢamlarına devam etmektedirler. Kulla-
nılan antibiyotikler arının sindirim sistemindeki do-
ğal florayı bozmakta, bozulan flora hastalıklara 
ortam hazırlamaktadır. Ġlaç kullanımında önerilen 
dozlara ve sürelerede dikkat edilmelidir. Süre azlığı 
hastalıklarla mücadelede etkili sonuçlar sağlamadı-
ğı gibi doz aĢımı da arılarda kayıplara neden ol-
maktadır. 

14-Kekle beslemede dikkatli olunmalıdır. Kek arıla-
ra polenin olmadığı kıĢ aylarında protein gereksi-
nimlerini karĢılamak amacıyla verilmektedir. Hazır-
lanan keklere maya, süttozu ve soya unu gibi mad-
delerin karıĢtırılması fungusların geliĢmesi için ideal 
bir ortam sağlamaktadır. Besleyici değeri yüksek 
olmasına rağmen soya unu, süttozu gibi besin 
maddelerinin keke katılması hem ortamı bazikleĢ-
tirmekte hem de fungusların geliĢmesi için ideal bir 
besi ortamı oluĢturarak, varsa hastalığın ağırlaĢma-
sına neden olmaktadır. Bu nedenle verilecek kekler 
kovanda uzun süre kalmamalı, kısa süre içerisinde 
koloni tarafından tüketilecek Ģekilde azar azar ve-
rilmelidir. 

15-Çok yıllık petek kullanımı her türlü hastalığı ar-
tırmakta olup çok yıllık petek kullanmamaya özen 
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gösterilmelidir. Ġki yılda bir petekler temel peteğe 
dönüĢtürülmelidir. Temel peteklerin üretim izni al-
mıĢ olan firmalardan alınmasına dikkat edilmelidir. 
Bal mumları 120°C de 10–15 dakika süreyle sterili-
ze edildikten sonra petek yapımında kullanılmalıdır. 

16-Koloni satın alınması sırasında hastalık olup 
olmadığı kontrol edilmeli hasta koloniler satın alın-
mamalıdır. Takviye verilirken dikkatli olunmalı, sağ-
lıklı olduğundan emin olunmadıkça mevcut kovan-
dan bir baĢka kovana yavru çerçeve verilmelidir. 
Keza kaynağı belli olmayan oğullar da arılığa so-
kulmamalıdır. 

17-Arıcıların belalısı olan Varroa zararlısına karĢı 
ilaçlama kalıntı bırakmaması için genellikle son 
bahar aylarında arı popülâsyonunun az olduğu 
dönemde yapılmalıdır. Kullanılacak ilaçlar lisanslı 
olmalı, prospektüsünde yazan dozda ve sürelerde 
kullanılmalıdır. Varroa zararlısı kuluçka alanı olarak 

erkek arı larvalarının bulunduğu gözleri tercih etti-
ğinden erkek arı gözlerinin imhası ile bu zararlının 
önüne geçmek büyük oranda mümkündür. 
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GĠRĠġ 

Verbenaceae familyası üyelerinden olan Hayıt 
(Vitex L.) bitkisi dünyada yaklaĢık 250 tür ile temsil 
edilirken, ülkemizde ise Vitex agnus-castus L. ve 
Vitex pseudo-negundo (Hausskn. ex Bornm.) 
Hand.-Mazz. olmak üzere iki türü bulunmaktadır. 
(Townsend,1982; Harley ve ark. 2004). Dünyada 
yaygın olarak Fransa, Ġtalya, Yugoslavya, Yunanis-
tan, Suriye, Lübnan ve Türkiye‟de (Trakya, Batı ve 
Güney Anadolu) yetiĢen Hayıt bitkisine, kurumuĢ 
dere yataklarında, yol kenarlarında ve güneĢ alan 
kıraç yamaçlarda bolca rastlanmak mümkündür 
(Baytop,1999; Topal, 2005). 

Hayıt bitkisi (Vitex agnus-castus) ülkemizde “Na-
mus ağacı”, “Ġffet ağacı”, “Ayıt”, “Acı Ayıt”, “Rahip 
biberi” “KeĢis bitkisi” ve “BeĢparmak otu” gibi isim-
lerle de anılmaktadır (Baytop, 2007). Hayıt bitkisi 
tarih boyunca faydanılan tıbbi bitkiler arasındadır. 
Eski Yunanlılar hayıt bitkisini saflığın ve temizliğin 
sembolü olarak görürlerdi. Ege yöresinde hayıt 
bitkisine arılar çok konduğu için bitki “Arı otu” olarak 
ta anılmaktadır. Bitkinin çiçekli olduğu dönemlerde 
üretilen ballar hayıt balı olarak yöredeki yerel pazar-
larda satılmaktadır (Polat, 2010). 

Yapılan arastırmalara göre Hayıtın meyve ve to-
humları; %4-6 oranında uçucu yağ (sineol, pinen), 
alkaloid (viticin), %1 oranında flavonoidler (kastisin, 
penduletin), %1-3 oranında yağ asitleri, iridoit-
glikozitler (Okubin, agnosit), steroidler (progesteron, 
testesteron), vitaminler (folik asit, tiamin, piridoksin, 
tokoferol), tanen ve rezin içerir (Topal, 2005; Özata, 
2009). Uçucu yağlar genellikle çiçeklerinden 
distilasyon yoluyla elde edilmekte ve kekik yağı 
olarak satılmaktadır. Hayıt bitkisinin meyve, yaprak 
ve çiçeklerinde bulunan etken maddelerden dolayı 
ülkemizde halk arasında arı sokmaları, yılan zehir-
lenmeleri, idrar artırıcı, gaz söktürücü, nefes darlığı 
ve yatıĢtırıcı olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999; 

Tuzlacı, 2006). Aynı zamanda, bitkinin genç dalları 
sepet, sele yapımında, kurutulmuĢ çiçek ve yaprak-
larının ise içerdiği boyar maddeden (luteolin) dolayı 
kumaĢları sarı renge boyamakta kullanıldığı bildi-
rilmiĢtir (Karadağ., 2007.; Polat., 2010).  

Hayıt, süs bitkisi olarak da tercih edilmektedir. Özel-
likle, baĢak Ģeklindeki çiçeklerin uzunluğu, dolgun 
çiçek yapısı, aromatik kokusu, beyaz-açık pembe-
den baĢlayıp mor çiçek rengine kadar ulaĢan zen-
gin renk sıkalası, uzun süre çiçekli kalması, çiçek-
lerden sonra oluĢan baĢak üzerindeki iri tohumların 
dikkat çekici görüntüsü, Hayıtı bitkisel peyzaj tasa-
rımlarında tercih edilen bir bitki konumuna sokmak-
tadır (Foto. 1) (Girmen ve Karagüzel, 2005). 

 

Foto 1. Hayıt çiçeğinin genel görünüĢü (foto: R. 
Polat) 

BOTANĠK ÖZELLĠKLERĠ 

Çalılar nadiren 1-3 metre boyunda, çok dallı küçük 
ağaçlardır. Yapraklar, uzun saplı ve elsi olup 5-7 
parçalı, yaprakçıklar tam kenarlı, uzunca oval Ģekil-
li, sivri uçlu, 3,5-15 x 0,5-2,8 cm ölçülerindedir. 
Yaprakların alt yüzeyi genellikle gümüĢi yeĢil, üst 
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yüzeyi ise koyu yeĢil olup her iki yüzü salgı tüyü 
taĢır. Çiçekler simoz yapılı, hafif küremsi, sapsız 
veya çok kısa saplıdır. Hermafrodit ve brakteli çi-
çekler kısa sap taĢırlar. Kaliks 3 mm, dıĢ yüzeyi 
yoğun yumuĢak tüylüdür. Korolla yaklaĢık 8 mm, 
soluk leylak renginden maviye doğru değiĢik renk 
tonlarında olup korolla tübü barizce kaliksten taĢ-
mıĢtır. Meyve tipi drupadır. Drupalar küremsi, 4 
adet siyah veya kırmızımsı, 3-4 mm boyutlarında-
dır. Hayıt bitkisinin çiçeklenme zamanı Haziran-
Eylül aylarındadır. Çoğunlukla kumlu topraklar, çok 
kuru alüvyonlu topraklar, kireçtaĢlı yamaçlar üze-
rinde ve denize yakın yerlerdeki kayalık habitatlar-
da, 0-750 m rakımlarda doğal olarak yetiĢir 
(Townsend, 1982; Topal, 2005). 

NEKTAR VE POLEN KAYNAĞI ÇĠÇEKLER 

Çiçeklerin tozlaĢması (polinasyon) için arılara, arıla-
rın da beslenmesi için çiçeklere ihtiyaçları vardır. 
Hayıt ise çok sayıda çiçeği barındıran hoĢ kokulu 
salkımlı baĢakları ile arılar için zengin bir besin 
deposudur (Baydar ve Gürel, 1998), (Foto 2). 

 

Foto 2. Hayıt çiçeğinden nektar alan arı (foto: 
Charlotte Garden) 

Bal arıları bu zengin besin deposunu kullanarak 
nadir ve değerli bal çeĢitlerinden biri olan hayıt 
balını bizlere sunmaktadır (Polat, 2010). Bal arıları-
nın yararlandığı bitkilerle ilgili yapılmıĢ çeĢitli bilim-
sel çalıĢmalarda hayıt bitkisinin arılar için önemli 
nektar ve polen kaynağı olduğu kanıtlanmıĢtır (Bil-
gen ve Özyiğit, 2003; Karaca ve ark., 2006). Ayrıca, 
Hayıt bitkisi, gösteriĢli çiçek salkımı ve hoĢ koku-
suyla insanların ilgisini çekmekte; bol miktarda içer-
diği nektar ve polen kaynağıyla ise baĢta arılar 
olmak üzere birçok böcek türü için önemli bir besin 
deposu ve uğrak yeri olmaktadır  
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VETERĠNER HEKĠMLĠKTE YARA TEDAVĠSĠNDE BAL KULLANIMI 

Wound Treatment Using Honey in Veterinary Practice 

(Extended Abstract in English can be found at the end of this article) 

 

Nureddin ÇELĠMLĠ 

 

Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi AD-Bursa 

 

Anahtar Kelimeler: Veteriner hekimlik, bal, yara tedavisi 

Key Words: Veterinary medicine, honey, wound treatment 

 

ÖZET 

Arılar tarafından üretilen bal, çok eski zamanlardan bu yana birçok hastalığın tedavisinde kullanıl-
maktadır. Bal, veteriner hekimlik alanında en çok yara tedavisinde kullanılmıĢtır. Yara tedavisinde bal 
kullanılması ile yaranın iyileĢmesi sağlanır ve sistemik antibiyotik kullanımına gerek kalmadan bakte-
rileri elimine edilir. Burada balın en önemli özelliklerinden birisi antibakteriyel etkisidir. Bu etki balın 
pH’sı, içerdiği hidrojen peroksit, osmotik etkisi ve içeriğinde bulunan fitokimyasal ajanlardan kaynak-
lanmaktadır. Bal yaralardaki yangısal ödemi azaltarak yara iyileĢmesine olumlu etki yapar ve yara ile 
ilgili komplikasyonların azalmasına yardımcı olur. Sonuç olarak hayvanlarda geniĢ ve enfekte yarala-
rın tedavisinde bal kullanılması alternatif, etkili ve ekonomik bir yaklaĢımdır. 

 

GĠRĠġ 

Son yıllarda hekimlik alanında alternatif tıbba yöne-
liĢ vardır. Alternatif tıp yöntemleri arasında balın 
kullanımı yapılan son çalıĢmalarla (Molan 1999; 
Mola 2000; Subrahmanyam 1998) artmaya baĢla-
mıĢtır. Literatürlerde balın immun sistemi (bağıĢıklık 
sistemi) kuvvetlendirdiği bildirilmiĢtir. Bununla birlik-
te peptik ülser ve gastritislerin, ishallerin (Molan 
1992a), paraziter hastalıkların (Azim 2009), göz 
hastalıklarının, gastroenteritislerin (Molan 1992b) 
tedavisinde kullanıldığı ve faydalı sonuçları alındığı 
kanıtlanmıĢtır. Arılar tarafından üretilen bir diğer 
ürün olan propolis ise köpeklerde kulak hastalıkları-
nın tedavisinde kullanılmıĢtır (Heinze ve ark. 1996). 
Veteriner hekimlik alanında özellikle balın yara 
tedavisi üzerine etkilerine odaklanılmıĢ ve balın 
yara tedavisinde kullanılması gündemdeki yerini 
almıĢtır (Mathews ve Binnington 2002).  

Kontamine olmuĢ özellikle maddi kayıplı hasarlar, 
yanıklar, Pseudomonas türleri, E.coli ya da 
Streptococcus‟lar tarafından oluĢturulan nekrotik 
yaraların konvansiyonel metotlarla tedavisi zor ve 
pahalı olabilir. Sonuç olarak geniĢ ve enfekte yara-
lara sahip kedi ve köpeği bulunan hasta sahipleri 

çok uzun ve pahalı bir tedavi sürecinin yanı sıra 
sıklıkla etkilenen bacağın ampute (kesilmesi) edil-
mesine veya hayvanlarının ötanazisine (acısız öldü-
rülmesi) karar vermek zorunda kalabilirler. Yapılan 
çalıĢmalar (Allen ve ark. 1991; Cooper ve ark. 
1999b; Hyslop 1995; Molan 1992a) balın bakterile-
rin üremesine engel olduğunu ortaya koymuĢ ve bu 
da balın yara iyileĢmesinde kullanımının değerini 
artırmıĢtır. Bal kullanılması yara iyileĢmesi üzerine 
önemli derecede etkili olan ucuz bir topikal tedavi 
yöntemidir. Açık ve geniĢ yaraların tedavisinde bal 
kullanımı maddi açıdan da düĢünüldüğünde finan-
sal olarak uygundur. Bu derlemede veteriner hekim-
likte yara tedavisinde kullanılabilecek alternatif bir 
yöntem olarak balın etkilerinin sunulması amaçlan-
mıĢtır.  

YARA TEDAVĠSĠNDE BAL KULLANILMASININ 
TARĠHĠ 

Yara tedavisinde balın kullanımı M.Ö. 2000 yılına 
kadar dayanır (Forrest 1982). Balın yara iyileĢmesi 
üzerine etkileri ile ilgili çok sayıda makale vardır 
(Allen 1991; Bergman 1983; Cooper 1999a; Cooper 
1999b; Fasika 1996; Frankel 1998; Hyslop 1995; 
Mc Inerny 1990; Molan 1992b; Molan 1999; Molan 
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2000; Vardi 1998; White 1966; Willix 1992). Balın 
bazı modern tedavi metotlarına göre üstün olduğu 
gösterilmiĢtir (Efem 1998; Kaufman 1985; Molan 
1992a; Obaseiki-Ebor 1984; Subrahmanyam 1991; 
Subrahmanyam 1993a; Subrahmanyam 1998; 
Subrahmanyam 1999). Bal asırlardır yaranın temiz-
lenmesinde ve yara iyileĢmesinin hızlandırılmasın-
da kullanılmıĢtır, buna rağmen yirminci yüzyıla ka-
dar balın bu konudaki baĢarısı bilimsel bir temele 
dayandırılarak açıklanamamıĢtır. Bal halen tüm 
dünyada insanlarda kontamine (mikroplarla bulaĢık) 
yaralarda tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Veteri-
ner hekimlikte yara tedavisinde balın kullanımının 
kabul edilmesi yavaĢ bir seyir göstermiĢtir (Dart ve 
ark. 2005; Fahie ve Hettko 2007; Mathews ve 
Binnington 2002; Çelimli. 2005; Mans ve ark. 2006). 

BALIN ĠYĠLEġTĠRME ÖZELLĠKLERĠ 

Balın yarayı temizlemesi ve yara iyileĢmesi üzerin-
deki mekanizması; yangısal ödemin azaltılması, 
yara bölgesine makrofajların çekilmesi ve böylece 
yaranın temizlenmesi, ölü dokuların atılımının hız-
landırılması, lokal olarak hücresel enerji kaynağı 
sağlanması, sağlıklı granulasyon dokusu oluĢtur-
ması ve yara üzerindeki protein tabakasını koruyu-
cu bir etkisinin olması Ģeklinde özetlenebilir 
(Subrahmanyam 1999). Balın aynı zamanda koku 
giderici bir etkisi de vardır. Bal zengin bir glikoz 
kaynağıdır ve bu koku giderici etkisi glikozun enfek-
siyon oluĢturan bakteriler tarafından aminoasitlere 
tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreç 
kimyasal değiĢimler sonucu oluĢan kötü kokulu 
bileĢimler yerine laktik asit üretimiyle sonuçlanır 
(Molan 1999). Balın temizleyici ve iyileĢtirici özellik-
leri veteriner hekimlikte fazla bilinmemektedir.  

Aynı zamanda balın sahip olduğu yüksek 
ozmolarite, asitlik düzeyi ve hidrojen peroksit (H2O2) 
içermesine atfedilen antibakteriyel özellikleri vardır 
(White 1966). Kontamine yaralardaki ozmolaritenin 
(Herhangi bir solüsyonda ozmotik olarak çözünen 
partiküllerin konsantrasyonu) etkisi balın içeriğinde-
ki düĢük sıvı seviyesine veya yüksek ozmolarite 
temeline dayandırılır (Chirife ve ark. 1982). Balın 
sahip olduğu yüksek ozmolarite lenf sıvısını çeker 
ve bu lenf sıvısı içinde çözülmüĢ olarak bulunan 
nutrisyonel (besleyici) maddeler rejenerasyon do-
kusunu besleyici bir özelliğe sahiptir (Molan 1999). 

DeğiĢik birkaç bitki türünden elde edilen baldan 
antibakteriyel faktör inhibine (baldaki antibakteriyel 
materyal) izole edilmiĢtir. H2O2 (Hidrojen perosit)  
olarak tayin edilen inhibine ve glikonik asit (balda 
bulunan baĢlıca asit) glikoz oksidaz tarafından gli-

kozdan üretilir. Baldaki en önemli antibakteriyel 
özelliğe sahip madde olan H2O2 balda zararsız bir 
Ģekilde düĢük seviyelerde bulunur. Sadece dilue 
(seyreltilmiĢ) olduğu zaman aktive olan glikoz 
oksidaz enziminin aktivitesi tarafından sürekli olarak 
H2O2 üretilir (Hyslop ve ark. 1995; Kamat. 1993; 
Molan 1992a; Molan ve Cooper 2000; Molan 1999; 
White 1966). Bir saat içinde biriken H2O2 konsant-
rasyonu genelde antiseptik olarak kullanılan H2O2 
solüsyonundakinden (%3) yaklaĢık bin kez daha 
azdır.  

Saf, pastörize edilmemiĢ ticari ballar inhibine 
komponentine ilave olarak yaklaĢık %40 glikoz, 
%40 früktoz ve %20 su‟dan oluĢmaktadır ve çok az 
miktarda aminoasit, vitamin (örn; biotin, nikotinik 
asit, folik asit, pantotenik asit, piroksidin ve tiamin), 
enzim (örn; diastaz, invertaz, glikoz oksidaz ve 
katalaz) ve mineral (örn; potasyum, demir, mag-
nezyum, fosfor, bakır ve kalsiyum) içermektedir. 
Yaradaki granülasyon dokusu oluĢum oranı ve 
epitelizasyon balın değiĢik unsurları tarafından 
desteklenmektedir (Bergman ve ark. 1983). Bunlar-
la beraber bal mükemmel bir enerji kaynağıdır. 
Yara invazyonu için sıvı bir bariyer oluĢturur ve 
ödemi düzenleyen higroskopik (nemi çeken) bir 
etkisi vardır. 

Balda aynı zamanda yüksek seviyede antioksidan-
lar da vardır ve bunlar yara dokularını H2O2 tarafın-
dan üretilen oksijen radikallerinden korurlar 
(Frankel ve ark. 1998). H2O2

 
sürekli üretildiğinde 

bakterilere karĢı daha fazla etki göstermektedir. 
H2O2„in düĢük seviyelerde oluĢumu anjiyogenezisi 
(yeni damar oluĢturması) ve fibroblastların üreme-
sini uyarır. Artan anjiyogenezis doku üretimini kuĢa-
tır ve dokuların oksijenden daha fazla yararlanma-
sını sağlar. Yaralardaki topikal asitleĢmenin yara 
iyileĢmesini hızlandırdığı görülmüĢtür. Bundan do-
layı sahip olduğu düĢük pH (3,6 veya 3,7) balın 
antibakteriyel etkisini artırarak yara iyileĢmesini 
hızlandırmaktadır. 

DEĞĠġĠK KAYNAKLARDAN ELDE EDĠLEN BAL-
LARIN ANTĠBAKTERĠYEL AKTĠVĠTELERĠNDEKĠ 
DEĞĠġĠMLER 

Ġki milenyum önce, değiĢik hastalıkların tedavisinde 
kullanılacak balların belirli mevsimlerde özel bölge-
lerden toplanması önerilirdi (tahminen değiĢik bitki-
sel kaynaklardan).

 
Bugün; bal birçok değiĢik bitkisel 

kaynaktan üretilmektedir. Orijini ve tâbi tutulduğu 
iĢleme bağlı olarak, balın antimikrobiyal aktivitesi 
büyük değiĢiklikler göstermektedir (Cooper ve ark. 
1999b).

 
Yara tedavisinde kullanılan bal pastörize 
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edilmemeli ve ideal olarak 37 derecenin üzerinde 
ısıtılmamalıdır. Bununla beraber balın petekten 
çıkartılması için bal peteği ısıtılmaktadır ve zaman 
zaman bunu yapabilmek için bu ısı 39°C‟ye kadar 
çıkmaktadır. Bu ısı derecesinde yapılan iĢlem ideal 
olmamasına rağmen herhangi bir probleme neden 
olmamaktadır. Balın antibakteriyel aktivitesindeki 
değiĢimini değerlendirmek için Yeni Zelanda balla-
rının birçok türü agarda (besi yeri-katı besi yeri) 
Staph. aureus‟a (Staphylococcus aureus) karĢı test 
edilmiĢtir. Bir çalıĢmada (Allen ve ark. 1991) değiĢik 
bitkisel kaynaklardan elde edilen balların 
antibakteriyel etkisinin yüksek derecede önemli 
değiĢikliklere sahip olduğu gösterilmektedir. En 
yüksek antibakteriyel etkiye Kanuka, Manuka, sü-
pürge otu vb. bitkilerden elde edilen balların sahip 
olduğu görülmüĢtür. Balın antibakteriyel etkisi üze-
rine yapılan çalıĢmada H2O2‟in etkisini ortadan kal-
dırmak amacıyla agara katalaz eklendiğinde balla-
rın çoğunun antimikrobiyel etki göstermediği tespit 
edilmiĢtir. Bununla beraber Manuka ve zehirli sığır-
dilinin antibakteriyel aktiviteleri içerdikleri 
katalazdan kaynaklanmaktadır ve bu ballar 
nonperoksit komponent aktivitesi de içermektedir-
ler. Bu aktivite kısmen fitokimyasal yapıdan köken 
alır. Manuka ve çayır balları enfekte yaralardan 
izole edilen Staph. aureus‟a karĢı test edildiğinde, 
minimum inhibe edici konsantrasyonlarının manuka 
balı için %2-%3 ve çayır balları için %3 - %4 ara-
sında olduğu tespit edilmiĢtir (Cooper ve ark. 
1999b). Bu aktivite ozmolaritenin antibakteriyel 
etkisinin olabileceği konusunun ötesindedir. Buna 
bağlı olarak da balın son bahsedilen fitokimyasal 
komponentleri ve düĢük pH‟sının balın aktif 
komponentleri olduğu sonucuna varılmıĢtır 
(Mathews ve Binnington 2002). 

Diğer bir çalıĢma Escherichia coli, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, Serratia marcescens, Staphylococcus 
aureus (methicilline duyarlı türler dahil) ve 
Streptococcus pyogenes’in hepsinin invitro ortamda 
Manuka ve Knightia excelsa ballarına karĢı hassas 
olduklarını göstermiĢtir (Willix ve ark. 1992). Her iki 
bal da tamamen dilüe solusyonlarda sekiz saatin 
üzerinde bir inkübasyon periyodunda tüm bakterile-
rin büyümesini tamamen inhibe etmiĢtir. Bal 
antibakteriyel olarak Candida albicans’a karĢı da 
etkilidir. Candida albicans’ın 72 izolatının %10‟u 
nystatin, miconazol nitrate ve clotrimazol‟e dirençli 
olduğu halde sıvı bala karĢı duyarlı olduğu tespit 
edilmiĢtir (Obaseiki-Ebor 1984). Balın antibakteriyel 
aktivitesinin etkisi yüz kat kadar değiĢebilir (Molan 

1992a). Belirli bölgelerde üretilen antibakteriyel 
aktivitesi yüksek olan balların enfekte yaraların 
tedavisinde kullanılmasıyla iyi sonuçlar elde edile-
ceğini değerlendirmek için bir agarda minimum 
inhibitor konsantrasyonu veya inhibisyon bölgeleri 
kullanılmıĢtır (Molan ve Cooper 2000). Balın 
antibakteriyel etkisini değerlendirmek için daha 
basit bir metot, sütün içine bal karıĢtırılması ve 
sütün bozulma süresinin uzamasını karĢılaĢtırmak-
tır (Molan ve Cooper 2000). Pratik kullanımda pas-
törize edilmemiĢ herhangi bir bal yara tedavisinde 
etkilidir.  

KONVANSĠYONEL TEDAVĠYE KARġI BAL 

Fareler üzerinde yapılan bir çalıĢmada (Bergman 
ve ark., 1983) temiz açık yaralar üzerine pastörize 
edilmemiĢ bal ya da FTS (Fizyolojik Tuzlu Su) uy-
gulanmıĢtır. Yara oluĢturulmasını takiben 3, 6 ve 9 
gün sonra yara iyileĢmesinin; periferden merkeze 
doğru küçülmesi ve zamana bağlı granulasyon 
dokusu kalınlığı ölçülerek değerlendirilmiĢtir. Bal 
kullanılan tüm olgularda yaranın daha küçük ve 
granulasyon dokusunun daha iyi olduğu gözlenmiĢ-
tir. Bal kullanıldığında 6 ve 9. günlerde 
epitelizasyonun arttığı görülmüĢtür. Bal kullanılan-
larda kontrol grubuna göre yara iyileĢmesi daha 
hızlı olduğu gözlenmiĢtir. Bununla beraber balın 
yaralar üzerine herhangi bir yan etkisi olduğu gö-
rülmemiĢtir. 

Ġnsanlardaki birçok klinik olguda kontamine yarala-
rın tedavisinde (en çok vulvektomi yaralarında) 
standart veya konvansiyonel metotlar yerine bal 
kullanılmıĢtır (Mc Inerney. 1990). Ġnsanlarda, yeni 
doğanlarda post operatif Ģekillenen geniĢ açık 
enfekte yaraların tedavisi bal kullanılarak 7-21 gün 
içerisinde tam iyileĢme ile sonuçlanmıĢtır. Bu be-
beklerin yaralarının tedavisinde sistemik antibiyotik 
(örneğin: vancomycin ve cephotaxime) topikal te-
davi ve yaranın günde iki kez temizlenmesini 
(%0,05 chlorohexidine ve fucidic acid pomadı ile) 
içeren konvansiyonel tedavi metodları ile baĢarısız 
olunmuĢtur (Vardi ve ark. 1998). 

Efem tarafından yapılan bir çalıĢmada (1998), kon-
vansiyonel metotlarla tedavisi baĢarısız olan yara 
ve ülseratif lezyonu bulunan 59 hastada özel iĢleme 
tabi tutulmayan bal kullanılarak uygulanılan tedaviy-
le iyileĢmenin gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. Birisi hariç 
hastaların hepsi iyileĢmiĢtir. Bu hastaların 51‟inde 
yaraların bakteri ile kontamine olduğu, sekiz yarada 
ise herhangi bir kontaminasyon olmadığı saptan-
mıĢtır. Bal ile tedaviye baĢladıktan 1 hafta sonra 
enfekte olan yaraların steril hale geldiği belirlenmiĢ-
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tir. Bütün hastalarda ülser bölgesinin duvarından 
ölü, nekrotik ve gangrenöz dokuların dereceli olarak 
separe olduğu ve bir forseps ile çekilip uzaklaĢtırıl-
dığında hastaların hiç ağrı duymadığı tespit edilmiĢ-
tir. Bal ile pansuman yapılan hastalarda 1 hafta 
içerisinde yarayı çevreleyen ödemin, sızıntı bulunan 
ülserlerdeki sıvının ve iğrenç bir kokuya sahip yara-
larda bu kötü kokunun tamamen ortadan kalktığı 
görülmüĢtür. Balın kimyasal debridman (yaralarda 
ölü dokunun canlı dokudan ayrılması) etkisinden 
dolayı bu hastalarda yaraların cerrahi debridmanına 
ihtiyaç duyulmamıĢtır. Aksi takdirde bu yaralara 
cerrahi debridmanın yapılması gerektiği bildirilmiĢ-
tir. Ölü ve nekrotik dokuların hızlı bir Ģekilde 
granülasyon dokusu ile yenilendiği ve 
epitelizasyonun geliĢip ilerlediği tespit edilmiĢtir. 
Tesadüfen dört hastada tespit edilen ve kontrolü 
zor olan diabetus mellitus (Ģeker hastalığı) ülserleri 
bal kullanılarak uygulanan tedaviden sonra kontrol 
altına alınmıĢtır. Bu çalıĢmada yaralardan elde 
edilen saf bakteri kültürlerinin üzerine bal damlatıla-
rak in vitro (deneysel canlıya ait olmayan ortam) 
duyarlılık testi yapılmıĢ ve in vitro ortamda 
Pseudomonas pyocyanea’nın tamamen inhibe ol-
duğu görülmüĢtür. Bütün yaraların bu mikroorga-
nizma ile kontamine olduğu ve 1 hafta içinde ta-
mamen steril hale geldiği tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢ-
mada (Efem 1998) balın in vivo (canlıya ait) ortam-
da in vitro ortamdan daha fazla bir aktivite gösterdi-
ği sonucuna varılmıĢtır.

 

Bal yanık yaralarının tedavisinde de baĢarı ile kul-
lanılmıĢtır (Subrahmanyam. 1991). Ġkinci derecede 
yanık bulunan 92 insanda yapılan bir çalıĢmada bal 
emdirilmiĢ gazlı bezi ile tedavi uygulanan yaraların 
poliüretan film (Opsite

®
, Smith and Nephew, Lond-

ra) uygulanarak tedavi yapılan yaralardan daha 
erken iyileĢtiği ve yaralardaki enfeksiyonun çok 
daha az olduğu tespit edilmiĢtir. Bal emdirilmiĢ gazlı 
bezi, kovandan alınmıĢ, dilüe edilmemiĢ ve herhan-
gi bir iĢleme tabi tutulmamıĢ balın içine daldırılma-
sıyla hazırlanmıĢtır. Yaranın fizyolojik tuzlu su ile 
yıkanıp temizlenmesinden sonra bal emdirilmiĢ 
gazlı bezi yanık bölgenin üzerine yerleĢtirilir ve 
bunların üzerine petler uygulanarak pansuman 
yapılır. Eğer enfeksiyon varsa bandaj her gün de-
ğiĢtirilir. Enfeksiyon ortadan kalktığında takip eden 
günlerde yara iyileĢinceye kadar (ortalama 10,8 
gün) düzenli olarak bandaj değiĢimi ve pansumana 
devam edilir. Kontrol grubunda biyooklusif (biyolojik 
olarak kapanmayı sağlayan), nem geçiren, poliüre-
tan pansuman uygulanmıĢ ve yara iyileĢmesi orta-
lama 15,3 günde gerçekleĢmiĢtir. 

Yanık yaraları üzerine yapılan benzer bir çalıĢmada 
(Subrahmanyam. 1991) bal ve silversülfodiazin 
(SSD) ile yapılan tedavi yöntemleri karĢılaĢtırılmıĢ-
tır. Yapılan çalıĢma bal ile tedavi edilen hastalarda 
iyileĢme oranının daha hızlı olduğunu göstermiĢtir. 
Yanık yarası bulunan ve bal ile tedavi edilen 52 
hastanın (43‟ü geldiğinde enfekteydi) 33‟ü, SSD ile 
tedavi edilen 52 hastanın 3‟ü ile karĢılaĢtırıldığında 
(41‟i geldiğinde enfekteydi) bal uygulanan grupta 
10. günde granülasyon dokusu olduğu gözlenmiĢtir. 
SSD ile tedavi edilen hastaların yaraları 51–60 gün 
içinde iyileĢmesine rağmen bal tedavisi uygulanan 
tüm hastalarda 31–40 gün içinde iyileĢme gerçek-
leĢmiĢtir. Bal tedavisi uygulanan gruptaki 43 
enfekte yaranın 39‟u 7 gün içinde steril hale gelmiĢ-
tir. SSD grubu ile karĢılaĢtırıldığında bu sayının 
oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür. SSD grubunda 
7 gün içinde 41 hastanın sadece 3‟ünde yaranın 
steril olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucun-
da bal ile tedavide SSD grubuna göre daha az 
irritasyon (kötü uyarılama) oluĢtuğunu ve daha az 
ağrı olduğunu vurgulanmıĢ ve balın tedavi sürecini 
kısalttığından dolayı yüzlek yaraların tedavisinde 
daha etkili ve ucuz olduğu belirtilmiĢtir. 

Birkaç yıl sonra yapılan baĢka çalıĢmada 
(Subrahmanyam 1998) benzer iyileĢme oranları 
gözlenmiĢtir. Yanık yaraları bulunan ve bal ile teda-
vi edilen 25 hastanın 21‟inin 7 günde iyileĢtiği, SSD 
gurubunda ise 25 hastanın 18‟inin iyileĢtiği tespit 
edilmiĢtir. Bal tedavisi uygulanan yaralarda eskar 
(ölü doku) olmadığı ve yaranın kenarlarında ödem 
bulunmadığı saptanmıĢtır. Oysa SSD grubundaki 
hastalarda eskar oluĢumu tespit edilmiĢ ve bunlar 
operatif olarak uzaklaĢtırılmıĢtır. Bal tedavisi uygu-
lanan yanık olgularında dokularının histolojik mua-
yenesinde, SSD ile karĢılaĢtırıldığında akut 
yangısel değiĢikliklerde azalma, enfeksiyon kontrolü 
ve erken onarım aktiviteleri gözlenmiĢtir. Yüzlek 
yanık yaralarında topikal tedavi yöntemi olarak 
balın SSD‟den daha iyi bir fonksiyona sahip olduğu 
çünkü balın reepitelizasyonu (tekrar epitel dokusu 
oluĢumu) artırdığı ve yangısel reaksiyonu azalttığı 
görülmüĢtür.  

Aynı araĢtırıcı tarafından yapılan sonraki bir çalıĢ-
mada (Subrahmanyam 1999) erken yüzeysel 
eksizyon ve deri greft yöntemlerinin balla yapılan 
pansumana göre daha etkili olduğu bulunmuĢtur. 
Ġmkânlar ve uzman görüĢleri uygun olursa acil 
operatif yara eksizyonu ve hemen yapılacak otolog 
deri greftinin bal kullanılarak yanıkların tedavisine 
göre daha üstün olduğu vurgulanmıĢtır. 
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Bal emdirilmiĢ köpük, ağız boĢluğu rekonstrüksiyo-
nunda stent olarak kullanılmıĢtır. Köpük paketleri 72 
saat yerinde saklandığında bu sürede ağız boĢluğu 
greftinin canlı olduğu görülmüĢtür (Fasika ve ark. 
1996). Bal aynı zamanda deri greftlerinin saklan-
masında saklama medyumu (ortamı) olarak da 
kullanılabilmektedir (Subrahmanyam 1999). 

Sağ kanadında yabancı cisim batması ve bununla 
iliĢkili olarak larvaların enfestasyonuna uğramıĢ 
olan 10 yaĢında bir kuğunun yara tedavisinin bal 
kullanılarak baĢarı ile yapılmıĢ olduğu bildirilmiĢtir 
(Mans ve ark. 2006). Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Küçük Hayvan Kliniklerine değiĢik yara 
Ģikâyeti ile getirilen kedi ve köpeklerde yara tedavi-
sinde uygulanan balın olumlu sonuçları ve uygula-
nan tüm hayvanlarda tedavinin tamamlandığı bildi-
rilmiĢtir. Buradaki hastalarda yaralar etiyolojik ola-
rak değiĢik sebeplerden ĢekillenmiĢtir. Olgulardan 
birinin yanık yarası olduğu ve iki arka 
ekstremitesinde bulunan aynı ebattaki yaraların 
tedavisinde birine bal uygulaması ve diğerinde 
silver sülfodiazin uygulamasının yapıldığı bildirilmiĢ-
tir. Sonuç olarak bal uygulanan tarafta yaranın daha 
çabuk iyileĢtiği gözlenmiĢtir (Çelimli 2005).  

Yara tedavisinde iĢlenmemiĢ balın kullanılması 
tavsiye edilmektedir ve bal uygulanmasından kay-
naklanan enfeksiyona iliĢkin herhangi bir bilgi yok-
tur. Bazı çalıĢmalarda özellikle belirtildiği gibi tüm 
uygulamalarda pastörize edilmemiĢ bal kullanılmıĢ-
tır (Molan 1999). Bal bazen problem olmayan 
Clostridia sporlarını içerebilir. Bununla beraber 
daha önce yapılan çalıĢmaların (Bergman ve ark. 
1983; Efem 1998; Fasika ve ark. 1996; Mc Inerney. 
1990; Subrahmanyam 1991; Subrahmanyam 
1993a; Subrahmanyam 1993b; Subrahmanyam 
1998; Subrahmanyam 1999, Tur ve ark. 1995, 
Vardi ve ark. 1998) hiç birisinde bu mikroorganizma 
ile kontaminasyon bildirilmemiĢ veya belirtilmemiĢ-
tir. 

BAL KULLANILARAK YAPILAN PANSUMAN 
TEKNĠĞĠ 

Enfekte ya da nekrotik yaralar, yanıklar ve değiĢik 
tipteki doku hasarlarının tedavilerinde benzer tek-
nikler kullanılmıĢtır. Yaralara yapılması gereken ilk 
müdahale yaranın temizliğidir. Önce çevredeki kıllar 
tıraĢ edilerek uzaklaĢtırılır ve yara fizyolojik tuzlu su 
ile temizlenir. Büyük oranda kontamine olmuĢ yara-
ların temizliğinde vücut sıcaklığında ısıtılmıĢ musluk 
suyu ile sprey tarzında bir hortum baĢıyla basınçlı 
su kullanılarak lavajı da yapılabilir. Eğer yara 
irrigasyona (içi boĢluklu yapıları uygun bir sıvı ile 

yıkama) ihtiyaç gösteriyorsa basınçlı uygulanan 
musluk suyu fizyolojik tuzlu su irrigasyonuna uygun 
bir alternatif olabilir (Moscati ve ark. 1998). Büyük 
ırk köpeklerde geniĢ kirli enfekte yaralar 50 litrenin 
üzerinde bir lavaj sıvısına ihtiyaç gösterebilir. Yara-
nın bir kez lavajı yapıldığında kuru ve steril havlu-
larla yavaĢ bir Ģekilde kurulanmalıdır. Kurulama 
sırasında havlu yaranın üzerine konularak hareket 
ettirilmeden üzerine hafif basınçlar yapılarak ıslaklık 
emdirilmelidir. Bal uygulamadan önce nekrotik do-
kuların rezeksiyonu veya travmatik ya da cerrahi 
yaraların debridmanı yapılabilir. Yaranın boyutlarına 
göre kullanılacak balın miktarı da değiĢir. Genel 
olarak 10x10 cm‟lik bir gazlı bezde 30 ml bal kulla-
nılır. Pansuman yapılmadan önce bir parça gazlı 
bez ya da absorbsiyon (emme) özelliğine sahip 
pansuman pedinin balın içine daldırılıp balı emme-
sini sağlamanın balın direkt olarak yara üzerine 
damlatılmasından daha basit bir metot olduğu öne-
rilmektedir. Bal pansumanda kullanılan materyalin 
absorbsiyon özelliğini azaltmaz (Mathews ve 

Binnington 2002, Molan ve Cooper 2000). 

Yara tedavisinin haricinde paraziter olarak 
Caenorhabditis elegans ile enfestasyon bulunan 
hayvanlarda parazitler üzerinde paralize edici bir 
etkisinin olduğu görülmüĢtür (Azim ve Sajid 2009). 
Arılar tarafından bitkilerden toplanan ve önemli bir 
ürün olan propolis köpeklerde dıĢ kulak hastalıkla-
rının tedavisinde kullanılmıĢtır (Heinze ve ark. 
1996). 

SONUÇ 

Özetle; balın antibakteriyel özelliği; asidik yapıda 
oluĢuna, büyük oranda kuru madde (Ģeker) ve ayrı-
ca enzimlerle glikozun parçalanması sonucu oluĢan 
antiseptik bir madde olan hidrojen peroksit içerme-
sine bağlıdır. Yüksek oranda Ģeker içeren bal, yük-
sek oranda su içeren hastalık etmeni mikroorga-
nizmanın su kaybederek ölmesine ya da çoğala-
mamasına yol açarak antibakteriyel etkisini gösterir 
(www.gencziraat.com). Bal kontamine yaraların 
tedavi protokolünde kullanılan daha pahalı ürünlere 
alternatif olarak sunulabilir. ġu anda yara tedavisi 
üzerine odaklanmıĢ olmamıza rağmen Ģunu unut-
mamalıyız ki hayvanlarda bu yaralar Ģok veya 
sepsisle komplike olabilir. Bu durum uygun bir Ģe-
kilde yara tedavisi öncesinde veya beraberinde 
sağaltılmalıdır. Bu hastaların acı çektikleri de hatır-
lanması gereken önemli bir noktadır. Bundan dolayı 
cerrahi rezeksiyon, yara temizlenmesi ve 
debridmanı esnasında hayvanın ağrı duymaması 
için genel veya lokal anestezi ve/veya analjeziklerin 
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uygulanması gerekir. Hayvanlarda geniĢ ve enfekte 
yaraların tedavisinde bal kullanılması alternatif, 
etkili ve ekonomik bir yaklaĢımdır ve bu konu ile 
ilgili yapılacak yeni bilimsel çalıĢmalarla balın etkin-
liği daha iyi bir Ģekilde ortaya konulabilecektir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Goal: The aim of this paper is to review the effects 
of honey for wound treatment as alternative method 
in veterinary medicine. 

Introduction: Honey which is natural product of 
bees has been used in the management of wound 
healing since ancient times. Honey has gone on as 
a medicine into present day folk-medicine. The 
increasing attention in the use of alternative therapy 
methods is the result of the development of antibiot-
ic resistance in bacteria becoming a major problem. 
Honey is totally natural and organic product for 
medicine both human and animal. Honey has some 
physiological actions that would give therapeutic 
effects. Therapeutic properties of honey are anti-
bacterial activity, boosting the immune system, anti-
inflammatory action, antioxidant activity and stimu-
lation of cell growth. Honey has different actions in 
therapeutic applications for example in wound 
dressing, in treating diarrhea, peptic ulcers and 
gastritis. The most important point in the therapeu-
tic actions refers to hydrogen peroxide.  

Discussion and Conclusion: The selection of 
honey for medical use must be taking into account 
and this condition has been discussed and the 
point raised that until the importance of the anti-
inflammatory and antioxidant components of honey 
have been established, only the antibacterial activi-
ty of honey for use as a medicine can be standar-
dized. Honey has been used in Veterinary Medicine 
especially in wound healing. Using honey in the 
wound management enhances healing and elimi-
nates invading bacteria without the use of systemic 
antibacterial drugs. Honey has bactericidal and 
antibacterial effects by liberation of hydrogen perox-
ide. Besides, these effects have been attributed to 
pH, osmotic effect, and a phytochemical constituent 
that enhances sterilization. It decreases inflamma-
tory edema, attracts macrophages, accelerates 
necrotic tissue sloughing, provides a local cellular 
energy source, and forms a protective protein layer 
over the wound. In guidance of the likely impor-
tance of all of these components, the need for fur-
ther research to describe their content, so that ho-
neys can be selected to give the best results when 
used as a medicine. Consequently the use of honey 
can be an alternative, effective and economical 
approach for management of large and infected 
wounds in Veterinary Practice both small and large 
animals. 

http://www.gencziraat.com/Aricilik/Ari-urunleri-ve-ozellikleri-9.html
http://www.gencziraat.com/Aricilik/Ari-urunleri-ve-ozellikleri-9.html
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ABSTRACT 

This paper outlines procedures for using free flying honey bees in a choice discrimination task 
suitable for the classroom. Procedures for acquisition and extinction are described. The exercise is 
suitable for all levels of the educational system ranging from elementary school to college. We 
describe the details of the basic experiments. From this the possible experimental variations are vast 
and present students with the opportunity to explore many intriguing questions in the fields of 
animal behavior, behavioral ecology and psychology. 

 

INTRODUCTION 

This paper describes the use of free flying honey 
bees to teach basic principles of learning. It is a 
companion piece to the classical conditioning of 
proboscis extension in harnessed bees described 
earlier in the Uludag Bee Journal (Abramson, et all., 
2007). The exercise is appropriate for all levels of 
the education system including elementary school, 
middle school, junior high school, high school, and 
college. The exercise can be used in a wide variety 
of classes such as biology, ecology, and 
psychology. It is also a useful technique for 

beekeepers seeking behavioral demonstrations for 
children and adults visiting their apiaries. 

One of the most widely used and simple techniques 
to study honey bee learning is to train free flying 
forager honey bees to fly back and forth from the 
hive to a table where they drink sucrose solutions 
from targets distinguished by color, odor and/or 
position. There are many variations of this exercise 
that can be used and your students are only limited 
by their imaginations. 

In the basic exercise, two targets differing in color 
will be used. One target contains sucrose solution 

mailto:charles.abramson@okstate.edu
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and the other tap water. The ability to discriminate 
among objects is one indication of cognitive ability. 
Discrimination is also used in learning experiments 
to set the stage for more complex experiments such 
as reversal learning. In reversal learning the reward 
value of the targets are switched such that the one 
previously rewarded is no longer rewarded, and the 
target previously associated with no reward is now 
rewarded. The ability to adjust to this changing 
circumstance is another indication of cognitive 
processes. Discrimination learning is also used as a 
control in learning experiments to estimate the 
effect of stimulation per se. Conditioning is revealed 
not by comparing two groups of subjects but by 
comparing the choice made between two stimuli. 

We recommend that before you try this exercise 
with students that you learn about honey bee 
behavior. There are several good books and 
articles (e.g. Wenner and Wells 1990; Sanderson 
and Wells 2005). Variations of this exercise can be 
found in Abramson (1990). 

CONDUCTING THE EXPERIMENT 

Below are some recommended materials. The 
targets to be discriminated can be wide ranging and 
need not be those suggested. That is all equipment 
can be made of alternative materials. What is 
needed, however, is a gray training target of some 
type. The purpose of this target is to get the bee to 
associate some point with a nectar source and 
return several times to this same target. Once the 
bee is returning regularly, say, for example, three 
consecutive visits, replace the gray target with your 
two choice targets to begin your experiment. One of 
the more interesting target variations is the use of a 
“mirage” machine that produces holographic-like 
images of stimuli placed within. Bees respond not 
to the actual physical target but to the image of it 
(Abramson at al., 1996). Another target variation is 
to paint a Petri dish gray, drill small holes around its 
circumference, and tape a plastic or paper color 
splotch in the center. These splotches can be 
obtained from any store that sells household paint. 
By placing a few drops of an odorant, such as a 
natural, oil on a cotton ball which is placed inside of 
the Petri dish you have a compound stimulus 
consisting of color and odor. For construction 
details see Abramson (1990). 

MATERIALS 

1. Three targets. Make your own honey bee 
conditioning set. The set contains three targets of 

equal shape but differing in color. One of these 
targets must be gray. We have used targets that 
are 3.5 cm diameter discs, one orange and one 
blue made of painted plexiglass. Many different 
shapes and colors can be used. Figure 1 provides 
some examples. 

 

Figure 1: Examples of simple targets. 

2. One honey bee colony (Apis mellifera L.). You 
will need access to a colony. If you do not have a 
colony you can contact a local beekeeper or 
beekeeping club and ask if your class can come out 
to do this experiment. It has been our experience 
that beekeepers are always glad to help students. 

3. One container of 50% sucrose solution. To 
prepare the solution use equal amounts of sugar 
and water. Before using make sure the sugar has 
dissolved into the water. An interesting variation of 
the basic exercise is to vary the amount of sugar. 
For example after training a bee for several visits 
with 50% sucrose, switch to a 5% solution. When 
the bee first makes contact with the lower 
concentration solution you will notice some 
interesting behavior. 

4. Two eyedroppers. The eyedroppers are used to 
apply the solutions; one eyedropper for each 
solution. Eyedroppers can be obtained from any 
pharmacy or hobby store. 

5. Two bowls filled with tap water. The bowls are 
used to wash the targets after each visit. The 
purpose here is to remove any chemical cues the 
bee may have left behind. Another interesting 
variation is to leave the chemical cues on the target 
to explore whether bees need learning to solve the 
discrimination.  

6. One roll of paper towels. The towels are used 
to dry off the target after being washed. Washcloths 
can substitute for the towels. Whatever you use 
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must be scent free so not to confuse the bee with 
additional scents that may contaminate the target. 

7. One bottle of nail polish. The rationale behind 
the nail polish is that you will use it to mark your 
bee. The mark you make will distinguish your bee 
from other bees that may “intrude” the experimental 
situation. When marking your bee you have a 
choice between head, thorax, and abdomen. If you 
have more than one bee different colors may be 
used and/or different locations. For example, you 
can have a bee that is marked with white nail polish 
on the head and thorax and another marked with a 
combination of red and green. It is important that 
you do not use cheap nail polish. We found that 
L‟Oreal works well. 

8. One mechanical or electronic counter. The 
counter is used to record how many times a bee 
lands on a target during the extinction phase of the 
experiment. The experiment is in two parts, the first 
part known as acquisition is the choice phase in 
which one target is rewarded with a drop of sucrose 
solution and the other target with a drop of tap 
water. During the second part of the experiment 
known as the extinction phase, both targets now 
contain tap water. Learning is measured during this 
phase by the number of times the bee will land on 
both targets during a 10 minute extinction interval. If 
it is difficult to find a counter a tally sheet will do. 

9. Experimental table. The table is used to place 
your targets. Nothing elaborate is needed and a 
chair or stool will work nicely. The table should be 
at least 6 meters from the artificial feeder. The 
targets should be separated by at least 10 cm.  

10. One empty wooden matchbox. The matchbox 
is used to capture a bee from an artificial feeder. 

11. Artificial feeder. There are several ways to 
create an artificial feeder. One of the most efficient 
to use the methods described by Wells (Hill et al., 
1997, 2001; Sanderson et al., 2006). Bees are 
trained to fly 50 m to a clear dish containing clove-
scented 50% sucrose solution (2 drops clove oil to 
1 liter 50% sugar solution) set on top of the gray 
training target. This feeding station can be place on 
a small stool for convenience. Set up the feeder 
close to the study colony (1 or 2 meters, or if you 
are brave on the hive entrance). Spay a very small 
amount of clove-scented sucrose solution on the 
hive entrance every 20 minutes until bees find the 
feeding dish. It is important that you let the sugar-
water on the hive entrance be consumed so that 

bees search for the nectar source between 
feedings. Once the artificial feeder has several 
bees regularly visiting, move it several meters at a 
time until you reach the location where you plan to 
perform the experiment. Figure 2 provides an 
example of an artificial feeder. 

 

Figure 2: Example of a feeding station. 

12. Data sheet. The data sheet will consist of two 
parts. The first part is the acquisition phase and the 
second is the extinction phase. Prior to running the 
experiment take a piece of paper and include the 
following: 1) Your name, 2) date, 3) time, 4) 
temperature, 5) type of stimuli and 6) miscellaneous 
information. 

METHODS 

Approach the feeder with the match box halfway 
open. Select a bee that has just landed and capture 
it in the matchbox. Figure 3 provides an example. 
The rationale for selecting a bee that has just 
landed is that it will more readily feed than one that 
is full. In addition, since it is taking more time to 
feed you will have more opportunity to mark the bee 
with nail polish. 

When the bee is inside the matchbox go to the 
experimental table located 5 to 10 meters from the 
feeding station. The gray target with a large drop of 
50% sucrose should be in the center of the table. 
Place your match box over the drop while gently 
and slowly opening the match box. You will see the 
proboscis come out. When the proboscis makes 
contact with the drop the bee will begin to feed. 
While feeding, slowly open the match box and the 
bee will come out. Once the bee is out of the box 
and its proboscis is in contact with the sucrose 
drop, mark it with the nail polish (bees are oblivious 
to the environment when they are drinking). 
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Figure 3: A bee in the process of being captured. 

The procedures of capturing the bee in the box, 
having it leave the box while still in contact with the 
sucrose drop, and applying the nail polish will take 
some practice. We suggest that you capture 
several bees – one per box – and practice. Figure 4 
illustrates the procedure. 

 

Figure 4. A captured bee drinking from a target in 
preparation for marking. 

When the bee is marked it will continue feeding 
until she is full at which time she will return to the 
hive. If the bee does not return to the experimental 
table look for it at the artificial feeder. If you see 
your marked bee, recapture it and place it on the 
drop. You will not need to mark it again since you 
have already done so. Often, several placements 

are necessary before the bee returns on its own. 
When the bee returns to the gray target three 
consecutive times you are ready to begin the 
choice phase of the experiment. It is not necessary 
to wash the gray target after each placement or 
visit. Any chemical cues left behind by the bee will 
help it to find the experimental table and the gray 
target. 

Since two stimuli will be presented simultaneously, 
you will need some way of randomizing the left-right 
orientation of the two targets. We will call the target 
containing the sucrose solution S+ and the target 
containing the water as S-. One method is to use a 
pseudorandom sequence of LRRLRLLR where the 
L refers to the S+ target being on the left (and the 
S-target on the right) and R refers to the S+target 
being on the right (and the S-target on the left). If 
this method is used, create a column labeled 
consisting of three consecutive repetitions of the 
eight characters in the suggested sequence 
(representing the 24 acquisition trials of phase 
one). The rationale behind the use of the pseudo-
random procedure is to ensure that the bee has 
learned to associate the color with the reward and 
not its location. For example, if you placed the 
S+target always on the left you have no way of 
knowing whether the bee learned the color of the 
target or simply learned to always pick the target on 
the left. 

During the acquisition phase, your data will consist 
of the first target the bee lands on. In addition to 
this information, it is more interesting to record the 
number of errors also. To do this, use the letter C to 
represent a correct choice and the letter E to 
represent an error. Using this system the data for 
trial one might look like “EEC” which represents that 
the bee landed on the incorrect target twice before 
landing on the correct target. Typically when the 
bee lands on the correct target it will stay there until 
it has completed feeding. 

Another column should be created for what is 
known as return time. Return time is the interval 
from when the bee leaves a target for its return trip 
to the hive until in lands on a target on its next visit. 
The rationale for recording return time is both 
practical and theoretical. Practically speaking it 
allows you to determine whether the bee hovering 
above your experimental situation is your marked 
bee or an “intruder” bee. A trained bee will 
generally return to your experimental situation at 
regular intervals. If, after several consistent returns, 
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a bee returns in a short time chances are that it is 
an intruder bee. Theoretically, return time is another 
indication of choice. You might think of return times 
as “decision times. 

During the extinction phase of the experiment both 
targets should contain tap water. Leave the targets 

in place for 10 minutes. During each 30 second 
period record the choices the bee makes using the 
C and E system described earlier. Over the course 
of the 10 minute interval you will notice that the bee 
will land more on the target previously associated 
with the reward. A sample data sheet is provided in 
Table 1. 

 

 

Table 1A: Sample Data Sheet (Acquisition Phase) 

Name: _______________________________ 

Date: ______________      Time: ______________       Temperature: ______________ 

Miscellaneous information ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Trial Position of S+ Choice Return Time (sec) 

1 Left   

2 Right   

3 Right   

4 Left   

5 Right   

6 Left   

7 Left   

8 Right   

9 Left   

10 Right   

11 Right   

12 Left   

13 Right   

14 Left   

15 Left   

16 Right   

17 Left   

18 Right   

19 Right   

20 Left   

21 Right   

22 Left   

23 Left   

24 Right   
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Table 1B: Sample Data Sheet (Extinction Phase, 10 minutes/30 second intervals) 

Interval Choices Cum R S+ Cum R S- 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

RESULTS 

The results of the acquisition phase can be 
analyzed in a number of ways. One way is to plot 
the number of correct responses across the 24 
training trials. You will notice as the number of trials 
increase so do the correct number of responses. 
The number of repetitive errors will also decrease 
as the bee gains experience with the training 
situation. Return times can also be plotted and you 
will find that after the first few visits they will 
become a bit shorter. Figures 5 and 6 show the 
results of a bee landing on the correct target in a 
situation where blue is the S+ and white is the S-. 
Notice the intruder bee in Figure 6. 

 

Figure 5: A bee landing on the blue target in a 
blue/white discrimination task. Blue is the S+ target. 

 

Figure 6: The same bee landing on the blue target 
in another visit. Notice the presence of the intruder 
bee hovering nearby. 

The data during the extinction phase can be plotted 
cumulatively for both the previously correct target 
and the previously incorrect target during each 30 
second period. For example, if the bee lands on the 
correct target 6 times and the incorrect target 2 
times these values will be plotted for the first 30 
second period. If during the next 30 second interval 
the bee lands on the correct target 7 times and the 
incorrect target 2 times the values plotted for the 
second 30 second period will be 13 (6+7) and 4 (2 
+2), respectively. 
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DISCUSSION 

This simple exercise can stimulate a wide variety of 
discussion. For example, Can learning be 
considered the same in all individuals? How do you 
define intelligence? How are proper comparisons 
made?  In addition to stimulating discussion, the 
methods described here can provide a spring board 
for students to design and implement their own 
experiments. Once they have mastered the 
techniques they can explore questions of their 
choosing. Presenting opportunities for students to 
ask their own questions is particularly important in 
light of the emphasis being placed on inquiry-based 
learning. For example, the changes in the 
Advanced Placement Biology curriculum that are 
being implemented in the fall of 2012 will 
emphasize students developing their own questions 
for open-ended laboratory experiences.  

In regards to the specific exercise students could 
explore the following questions: 

1. Do the number of correct choices increase over 
the 24 training trials? 

2. Are there any differences in the S+ and S- 
curves during extinction? 

3. How do your results compare with those of your 
classmates? 

4. What is the biological significance of choice 
learning for honey bees? 

5. How would you apply this training method to 
problems in agriculture? 

6. How does learning in free flying bees compare to 
learning in harnessed bees? 

In conclusion the exercise is easy to use and is 
considered fun and informative by students. 
Students learn about the generality of learning and 
are often surprised at how fast the honey bees 
learn. The importance of experimental design and 
the use of controls to isolate instances of learning 
from such non-associative effects as position and 
sensitization is also emphasized in this exercise. It 
is important to note that because honey bees can 
sting it is important for instructors and students 
alike to make sure that precautions are taken to 
minimize risk. Perhaps the best precaution you can 

take is to be well prepared in advance, detail 
planning with your students and working closely 
with a local beekeeper. It is also important to know 
whether you or any of the participants are allergic to 
insect venom.  
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