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MODULUN SPESİFİKASİYASI 

Arıçılıq ixtisası üzrə peşə təhsilinin “Arıçılığın təşkili, arının 
biologiyası, fiziologiyası, qidalanması və xüsusi ehtiyacları” 
modulunun strukturu 

Təhsil müddəti: 1 il 

Nəzərdə tutulan dərs saatı: 
Nəzəri hissə: 30 saat  
İstehsalat təlimi: 69 saat  
İstehsalat təcrübəsi: 120 saat 

 
 

Modul və 
sahələr 

Təlim 
nəticələri Qiymətləndirmə meyarları Qiymətləndirmə 

üsulları 

Dərs saatları 
Nəzəri 
hissə 

İstehsalat 
təlimi 

İstehsalat 
təcrübəsi 

Arıçılığın 
təşkili, arının 
biologiyası, 
fiziologiyası, 
qidalanması və 
xüsusi 
ehtiyacları. 

Arıçılığın 
təşkilini həyata 
keçirmək. 

• Arıçılığın təşkili haqqında məlumatlı olmaq; Yazılı test 

30 69 120 

• Ərazinin bal məhsuldarlığının müəyyən olunması 
üsullarını izah etmək; Şifahi test 

• Arıxana yerinin hazırlanması haqqında məlumat 
vermək; Şifahi test 

• Arı ailəsi və onun faydalı xüsusiyyətlərini izah 
etmək; Şifahi test 

• Arı ailəsinin təşkili və həyat fəaliyyəti haqqında 
məlumatlı olmaq. Yazılı test 

Arı ailələrini 
bal yığımına 
hazırlamaq. 

• Bal yığımı və onun xüsusiyyətləri haqqında 
məlumatlı olmaq; Yazılı test 

• Arı ailələrinin bal yığımına hazırlığının 
qaydalarını izah etmək; Şifahi test 

• Arı ailələrinin bal yığımına və bal yığımının 
istifadəsinə hazırlamaq; 

Rollu oyun 

• Müxtəlif arı pətəklərinin istifadəyə yararlılığını 
düzgün seçmək; Sorğu 
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• Çəmənliklər və bitkilər (əsas bal və çiçəktozu 
verən bitkilər) haqqında məlumatlı olmaq. Yazılı test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arının 
biologiyası və 
fiziologiyasını  
müəyyən 
etmək. 

• Arının biologiyasını (quruluşu və həyatı) izah 
etmək; 

Şifahi test 

• Arının  (fiziologiyasını) orqanizmində baş verən 
dəyişikliklərin sürətinin fərqini müəyyən etməyi 
və bu göstəriciləri təcrübədə istifadə etməyi 
bacarmaq; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Arı cinsləri  və seleksiyası haqqında məlumatlı 
olmaq. Yazılı test 

Arı ailələrində 
qidalanma 
prosesini 
həyata 
keçirmək. 

• Arıların yemlə təmin olunması qaydalarını izah 
etmək; Şifahi test 

• Arıların yemlənmə prosesini həyata keçirmək; Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Qışlama yerində yemə ehtiyacı olan arıları düzgün 
qaydada yemləndirmək; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Balverən bazanın təkmilləşdirilməsi üçün hansı 
etnomofil bitkiləri əkib-becərmək lazım olduğunu 
sadalamaq; 

Şifahi test 

• Arı orqanizmini gücləndirmək üçün istifadə 
olunan müxtəlif vitamin preparatlarını 
sadalamaq; 

Şifahi test 

• Qışlama üçün pətəyə lazım olan yem 
ehtiyatının(şəkəri şəkər şərbəti halına gətirmək) 
hazırlanmasını nümayiş etdirmək. 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

Arı ailələrinin 
qışa hazırlığını 
və qışdan 
çıxarılmasını 
həyata 
keçirmək. 

• Əsas payız yoxlanışını düzgün qaydada həyata 
keçirmək; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Arı ailələrin qışlama yerləri və təşkilini həyata 
keçirmək; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Yuvaların qışlamaya hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Yuvaların düzgün qaydada qısaldılmasını 
(isidilməsi) həyata keçirmək; 

Tapşırıq 
(müşahidə) 

• Qışlama yerində mikroiqlimin (rütubəti, Tapşırıq 
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temperaturu) müəyyən edilməsini və  
tənzimlənməsini nümayiş etdirmək; 

(müşahidə) 

• Qışlama yerindən çıxarılmazdan əvvəl düzgün 
qulluq qaydalarını sadalamaq; Şifahi test 

• Pətəklərin qışlama yerindən çıxarılması 
qaydalarını izah etmək; Şifahi test 

• Əsas yaz yoxlanışını nümayiş etdirmək; Sorğu 

• Arıların yerdəyişməsinin (köçürülməsi) 
zəruriliyini izah etmək; Şifahi test 

• Arıxananı köçürülməyə hazırlamağını nümayiş 
etdirmək. 

Rollu oyun 
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GİRİŞ 
 
 
 

Hörmətli oxucu! 

Arıçılığın Azərbaycanda qədim tarixi vardır. Uzun illərdən bəri arılar insanlara xidmət 
etmiş, yüksək keyfiyyətli məhsulları ilə insanları həm qidalandırmış, həm də onlara şəfa 
vermişdir. Azərbaycanın zəngin təbiəti bu ərazidə arıçılığın yüksək səviyyədə inkişaf 
etdirilməsinə münbit şərait yaradır. Hal-hazırda dövlətimiz arıçılığın inkişafına yüksək səviyyədə 
qayğı göstərir.  

Arıçılıq dünyada analoqu olmayan kənd təsərrüfatı sahəsidir. Bu sahənin gəlirliliyi 
haqqında çox yazılıb. Kənd təsərrüfatının elə bir sahəsi yoxdur ki, onun qədər gəlir gətirsin. Bu o 
demək deyil ki, arıçılıq öz-özünə gəlir gətirəcək. Bu gəlir güclü arıçıların yüksək əmək və zəhməti 
sayəsində başa gəlir. Bundan ötrü siz bu modulda verilən məlumatlara nəzəri cəhətdən 
yiyələnməklə onları gündəlik təcrübənizdə tətbiq edə bilərsiniz.  

Öyrənəcəyiniz “Arıçılığın təşkili, arının biologiyası, fiziologiyası, qidalanması və xüsusi 
ehtiyacları” modulunda bir sıra vacib məsələləri öyrənəcəksiniz. Arı və onun ailəsinin bütün 
xüsusiyyətləri: arıçılığın təşkili, arıxana yerinin hazırlanması, arının biologiyası, fiziologiyası, bal 
və çiçək tozu gətirən bitkilərin xüsusiyyətləri, arıların müasir pətəklərdə saxlanılması, onların 
yemlə təmin olunması, qışlamanın təşkili, payız və yaz yoxlanışlarının keçirilməsi, qış üçün yem 
ehtiyatlarının yığılması, payız yoxlanışından sonra yuvaların isidilməsi, pətəklərin qışlama 
yerindən çıxarılması, təmizlənməsi, arıların nektarlı bitkilər olan yerlərə köçürülməsi, balverən 
bitkilərin tozlanması, arıçılıq məhsulları və onların emalı, bal yığımı və onların xüsusiyyətləri 
haqqında məlumatlar geniş şərh olunmuşdur. 

Əziz təhsilalanlar! Unutmayın ki, “Arıçı” ixtisası üzrə gələcək işinizin yüksək səviyyədə 
qurulmasının açarı sizə verilən materialların həm nəzəri, həm də praktiki mənimsənilməsindən 
çox asılıdır. 

Bu modulun ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində dərs vəsaiti kimi istifadə edilməsi 
məqsədəuyğun və əhəmiyyətli hesab edilir. 
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1. Arıçılığın təşkili 
 
           Dağınıq halda 100 və daha az arı ailəsindən ibarət arıxanalar arıçılığın inkişafını ləngidir. 
Kiçik arıxanalarda maddi-texniki baza, adətən zəif olur və orada işləyənlər arıçılığı o qədər də 
yüksək səviyyədə bilmirlər. Lakin bir mühüm cəhəti yadda saxlamaq lazımdır ki, bugünkü 
sənaye tipli iri arıxanalar məhz həmin kiçik arıxanalara istinad edilərək yaradılır. Heç bir iri 
təsərrüfat birdən-birə elə həmin səviyyədə yaranmır. 
           Yüksək rentabelli sənaye arıxanaları 500 və 1000 arı ailəsindən ibarət olur. Buradan 
arıçılığın təmərgüzləşdirilməsi və onun sənaye əsasına keçirilməsi zərurəti meydana çıxır. 
           Sənaye əsasına keçirilmə prosesi istehsalatın ixtisaslaşdırılması və təmərgüzləşdirilməsi, 
təşkilat-təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsini təmin edən tədbirlərdən ibarətdir. 
            Vəsaitdə elə məsələlər vardır ki, ola bilər hal-hazırda respublikamızda istifadə olunmur. 
Bu halda deyə bilərik ki, biz beynəlxalq təcrübəni əsas götürmüşük. Çünki bu gün Azərbaycanda 
yetişən hər hansı peşə sahibi sabah ölkədən kənarda fəaliyyətini davam etdirə bilər. 

Ölkəmiz entomofil kənd təsərrüfatı bitkilərinin müxtəlifliyi ilə zəngindir, onların arasında 
isə yüksək nektarlı bitkilər böyük yer tutur. Müxtəlif yerlərdə arıları saxlayıcı nektar və çiçək 
tozlu yığımlar ilə təmin edən çoxlu kol, ağac və ot bitkiləri vardır.  

Arıçılıq təsərrüfatının inkişafı müəyyən bölgələrdə kənd təsərrüfatı istehsalatının 
ixtisaslaşdırılması və inkişaf etdirilməsi ilə sıx əlaqəlidir, həmçinin təbii şəraitdən asılıdır. 
 
1.1. Arıxanaların istehsalat istiqaməti 

Arıxanaların təşkili zamanı və ya ora arı ailələrini yığmamışdan əvvəl təsərrüfatın 
ixtisaslaşdırılması, arıların yem bazasının olub-olmaması və onun təkmilləşdirilmə imkanları 
nəzərə alınmalıdır. 

Arıları qorumaq yolu ilə entomofil bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün arıların 
tələbatları və arıxanaların bal yığımı şəraiti nəzərə alınaraq aşağıdakı istiqamətlər müəyyən 
olunur: balçılıq-mum, tozlandırma-balçılıq, tozlandırma arı-sürfəli istiqamətləri. 

 

Qeyd: İstiqamət dedikdə arıxananın ixtisaslaşdırılması nəzərdə tutulur. 
 

İlk növbədə, entomofil bitkilərin məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə Azərbaycanın 
sürətli əkinçiliyi inkişaf etdirilmiş bir çox bölgələri, arılar olan yerdə arıxananın tozlandırma-
balçılıq istiqaməti yayılıb. 

Bu cür arıxanalar məhsuldarlığın artırılmasından başqa, bal, mum, bərəmum və digər 
məhsullar verir, onlar isə öz növbəsində nəinki arı ailələrinin saxlanılmasına sərf olunan xərcləri 
ödəyir, hətta müəyyən dərəcədə gəlir də gətirir.  

Kifayət qədər yem bazası olan bölgələrdə balın istehsalı üçün balçılıq istiqaməti yayılıb 
(Şəkil 1.1). 

Meyvə, giləmeyvə, tərəvəzin yetişdirilməsi üzrə ixtisaslaşdırılan, həmçinin qapalı torpaqda 
olan təsərrüfatlarda arıxanaların tozlandırma istiqaməti yayılıb. Qapalı torpaq təsərrüfatı olan 
arıxanaların tozlanması üçün çoxlu arı lazımdır, lakin orada lazımi yem bazasının olmaması 
səbəbindən arıları bal yığımına göndərmək zərurəti yaranır. 
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Arıçılığın təşkili və inkişafında arı-sürfəli 
istiqaməti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bura arı 
anaları yetişdirmək və satmaq daxildir. Çünki daha 
məhsuldar arı cinslərinin seleksiyası və 
yetişdirilərək yayılması rentabelli təsərrüfatın 
əsasını təşkil edir. 

Arı-sürfəli istiqaməti ilə məşğul olan şəxslərin 
əsas məqsədi damazlıq işinin aparılmasıdır: 
damazlıq ana arıların çıxarılması və onun satışıdır. 

 
Şəkil 1.1. Balçılığın yayılmasında günəbaxan 

bitkisi 
1.2. Arıxanaların ölçüsü 

Tozlama məqsədi ilə yem bazasının nektar ehtiyatları, yem bazasının imkanlarının 
təkmilləşdirilməsi və arıların tələbatlarını hesablayaraq arıxanaların ölçülərini müəyyən edirlər. 
Arıxanaların bütün istiqamətləri müəyyən münasib ölçülərə malikdir. 

İlk növbədə, meyvə əkinləri, giləmeyvələr, günəbaxan və tərəvəz bitkilərinin tozlanması 
üçün arı ailələrinin ehtiyacları müəyyənləşdirilir. Bağçalarda meyvə ağaclarının toxum və 
çəyirdək növləri əkilir. 

Arı ailələrinin sayını bağçada çox yer tutan 
ağacların toxum və çəyirdək növlərinə görə 
hesablayırlar. Müxtəlif ağac növləri eyni vaxtda çiçək 
açmır. Ona görə də eyni arı ailəsi əvvəl tez çiçəklənən 
çəyirdək növləri, sonra isə bir qədər gec çiçəklənən 
toxum növlərini tozlayır (Şəkil 1.2). 

Müxtəlif növlü meyvə ağacları bir ilə bar vermir. 
Bundan başqa, böyük sahələri olan bağçalar bir neçə 
il ərzində əkilir, ona görə də bu yerlərdə eyni növlü 
meyvə ağacları bir ilə çiçək açmır. 

Bir hektar bağçanın tozlanması üçün iki arı 
ailəsi lazımdır. İki hektar günəbaxanın tozlanması 
üçün isə bir arı ailəsi lazımdır (Şəkil 1.3). 
Arıxanaların ölçüləri müəyyən olunarkən arıların 
tozlamaya olan fəallığının artma imkanları nəzərə 
alınır. Məlumdur ki, il ərzində arı ailələrini saxlamaq 
üçün 90 kiloqram bal tələb olunur. Ailədən satış üçün 
balı o vaxt almaq mümkündür ki, hər arı ailəsinə 
nektar ehtiyatı göstərilən ölçüyə yaxın olsun. 
Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, arılar yalnız nektarlı 
bitkilərin ayırdığı 50 faiz nektardan istifadə edir. 

 
Şəkil 1.2. Müxtəlif çiçəklərin tozlanması 

 

 
Şəkil 1.3. Günəbaxan sahəsinin tozlanması 
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Beləliklə, bal yığımı üçün məhsuldar hesab olunan ildə arı ailəsindən 20 kiloqram satış balı əldə 
etmək üçün yem bazasının ümumi nektar ehtiyatı hər ailədə orta hesabla 110 kiloqram 
olmalıdır. Nektarın yarısı hesablanmır. 

Arıxanaların məhsuldarlığı arı ailələrinin yerləşdiyi yerdə onların sayından asılıdır. Arıxana 
yerinin düzgün ölçüsü aşağıdakı parametrlərə uyğun müəyyən edilir: bir arı ailəsinin ümumi bal 
yığımı, 1 sentner balın maya dəyəri və arı ailələrinin saxlanmasına sərf olunan xərclərin məbləği 
ilə. 

Son beş ildə üç məhsuldar bal yığımı ili ərzində ümumi bal yığımı yüksək olarsa, onun maya 
dəyəri aşağı olarsa, həmçinin arı ailələrinin saxlanılması üçün sərf olunan xərclər çox olmazsa, o 
zaman yerin ölçüsü düzgün müəyyənləşdirilib. 

Ümumi bal yığımı yem bazasının olması və onun təkmilləşdirilmə imkanları, bir yerdə olan 
arı ailələrinin sayı, qonşu arıxanalarda olan arı ailələri, ailələrin bal yığımı və irsi amil kimi bal 
vermələrinə hazırlıqlı olduqlarından asılıdır, irsi amil isə öz növbəsində arılarla damazlıq işinin 
aparılmasından asılıdır. 

Yüksək nektarlı bitkilərlə zəngin olan çoxlu sahələr olduğu təqdirdə arıxana yerində az ailə 
yerləşdirilirsə, bir arı ailəsinin bal yığımı, yüksək olar, lakin artıq bir arı ailəsinin saxlanmasına 
sərf olunan xərclər artır, bal və digər məhsulların maya dəyəri bir qədər yüksəlir. Bir yerdə çoxlu 
arı ailəsi saxlanılırsa, onda bir arı ailəsinin saxlanılmasına çoxlu xərc çəkilməyəcək, lakin 
arıxanada ümumi bal yığımı azalacaq. Bütövlükdə ümumi bal yığımı çox olduğu halda 
arıxanalarda ailənin saxlanılmasına az xərc çəkilirsə, balın maye dəyəri də aşağı olur. Bu, balçılıq-
tozlanma istiqamətli olan arıxanalara xas olan xüsusiyyətdir. 

Arıxananın gəlirli olması üçün onun 
məhsuldarlığı, arıçıların qulluq etdiyi arı ailələrinin 
sayını maksimum səviyyəyə kimi artırır, arı 
ailələrinin saxlanması üçün isə xərclər, həmçinin 
tozlandırılan kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsulunun 
dəyərinin xərclərini minimuma çatdırır (Şəkil 1.4). 

Arıçı çoxlu sayda arı ailəsinə qulluq etdikdə 
onların baxım səviyyəsi aşağı olur, ona görə də çox 
vaxt yüksək bal yığımı almaq olmur. Bu cür 
arıxanalar tozlamaya yaxşı hazır olur, lakin arılar balı 
yalnız qışlamaları üçün lazımi ölçüdə yığır. 

Təcrübə göstərir ki, yaxşı yem bazası olan 
bölgələrdə bir arıxana yerində zonadan asılı olaraq 
60-80, orta hesabla isə 70 arı ailəsi saxlamaq 
məqsədəuyğun hesab olunur (Şəkil 1.5). 

Yalnız iri nektarlı bitki massivləri olan 
ərazilərdəki arıxana yerlərində arı ailələrinin sayını 
80-ə kimi artırır, lakin əsas bal yığımı zamanı ailələri 
iki yerdə yerləşdirirlər. 

 
Şəkil 1.4. Arı ailələrinin sayını artırmaq 

 
Şəkil 1.5. Meşəlikdə arı ailələri 
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Arı ailələrinin sayı müəyyənləşdirilərkən arıçılığın aparılma qaydaları, pətəklərin sistem və 
konstruksiyası, qışlama zamanı üçün saxlanması əlverişli sayılan ehtiyat arı, ana arılarla olan 
kiçik ailələrin (ailəciklərin) sayı nəzərə alınmalıdır. 

Bir çox arıxanada hər il 20-30 faiz və daha çox əsas arı ailəsindən alınan beçələr əmələ 
gətirirlər. Arıxanalarda qışlamaya gedən arı ailələrinin sayının orta hesabla 10 faizi qədər kiçik 
ailələr saxlayırlar. Əsas bal yığımı zamanı kiçik ailələrin yerləşdirilməsi yolu ilə alınan beçələri 
orta arı ailələrinin sayına çatdırır və onları yem bazası ilə təmin olunan arıxanaların siyahısına 
daxil olunan ailələrə aid edirlər. 

Arıçının qulluq etdiyi ailələrin sayı coğrafi yerləşmə və yerli bal yığımı şəraitindən asılıdır. 
Çöllükdə arıçı arı ailələrinə orta normadan çox, meşəlikdə isə orta normadan az qulluq edir. 

Hər ailədə 30 kiloqramdan az bal yığımı olduqda sayı 70 ailədən az olan arıxanada balın 
maya dəyəri satış qiymətindən çox olur və bu cür arıxanalar sərf etmir. 

Digər nöqteyi-nəzərdən isə arıxanalarda 90-100 arı ailəsi olan yerdə balın maya dəyəri, 
həmçinin yüksək olur. Bu, onunla izah olunur ki, arıxana yerində arı ailəsi çox olduğundan bal 
yığımı aşağı olur. Əlavə yerlər təşkil edərək bu cür yerləri azaltmaq və ya arı ailələrini bir neçə 
yerdə yerləşdirmək lazımdır. 
 
1.3. Arıxanalarda arı ailələrinin (avadanlığının) meşə zolağında yerləşdirilməsi    

Arıxanalarda, əsasən beçələrdən alınan ailələr arı ailələri ilə yerləşdirilir. Arı ailələrinin 
artımı bioloji cəhətdən mümkün və təsərrüfat baxımından tam hesab olunur. 

Aparılan elmi tədqiqat işləri və təcrübələr təsdiqləyib ki, arıçılıq mövsümü ərzində süni 
beçələri yaratmaq yolu ilə güclü arı ailəsindən üç-beş, hətta on arı ailəsi almaq mümkündür. Bu 
cür artım çoxlu sayda hörülmüş şanlar, həmçinin mövsüm boyu (davamlı yığım) onların bərpası 
üçün əlverişli şərait olduğu təqdirdə mümkündür. 

Bu cür hallarda artım hesabına yaranan arı 
ailələrində ilin sonuna kimi hörülmüş yuva 
şanlarının tam komplekti olacaq, növbəti ilin əsas bal 
yığımının başlanmasına kimi isə bal ehtiyatlarının 
yığılması üçün şanlar da hazır olacaq. 

Ümumilikdə, yuvalarda hər ailəyə yatıq 
pətəklərdə 20-dən, çox gövdəli pətəklərdə isə 30-dan 
az olmamaq şərti ilə şan çərçivəsi olmalıdır, əks 
təqdirdə əsas yığım zamanı ailə çox bal yığa 
bilməyəcək (Şəkil 1.6 və Şəkil 1.7). 

Yeni yaranan arı ailələrində şan çərçivəsi 
komplekti yoxdursa, artım tam olmur. Bu cür ailələr 
növbəti il pətəkdə olan komplekti tamamlamaq 
məqsədi ilə şan çərçivələrini bərpa edəcək və 
şanlarla təmin olunan əsas arı ailələri ilə bərabər 
məhsul verməyəcək. 

 
Şəkil 1.6. Yatıq pətəklər 
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Beləliklə, növbəti ilin əsas bal yığımının 
başlanğıcına kimi arı ailələri tam komplekt şəkildə 
hörülmüş şan çərçivələri ilə təmin olunduğu halda 
təsərrüfat baxımından artım tam hesab oluna bilər. 

Arıxanalarda olan bütün ailələri 
zəifləşdirməmək məqsədi ilə beçələri yüksək 
məhsuldarlığı olan güclü arı ailələrindən alırlar. Bu 
cür ailələr 30-40 faizə kimi təşkil edir. Kiçik 
arıxanalarda yüksək artım təşkil olunur. 

İri arıxanalarda küləkdən qorunmaq üçün kiçik 
ballı meşəlik yaradılır (Şəkil 1.8). Yaz və payızda 
küləkdən ən yaxşı qorunma üsulu həmişəyaşıl ağac 
növlərindən istifadə etməkdən ibarətdir.  

Arıxana yerində alçaq ağac və kollar əkirlər, 
onlar arıları istiqamətləndirir və pətəklərə kölgə 
verir. Həmin əkinlərdən 1 metr aralı cənub tərəfdən 
pətəklərə kölgə düşməsi üçün günəbaxan, qarğıdalı 
və s. əkilir. 

 
Şəkil 1.7. Çox gövdəli pətəklər 

 

 
Şəkil 1.8. Küləkdən qorunmaq üçün kiçik 

meşə 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Entomofil bitkilərin müxtəlifliyi ilə zəngin, onların arasında isə yüksək nektarlı bitkilərin 
böyük yer tutduğu ölkəmizdə arıçılıq üçün yaranan münbit şəraiti müəlliminizlə araşdırın.  

2. Arıçılığın balçılıq-mum istiqamətini öyrənin və gələcək fəaliyyətinizdə əsas tutun. 

3. Arıçılığın tozlandırma-balçılıq istiqamətini həmişə diqqətinizdə saxlayın. 

4. Arıçılığın tozlandırma arı-sürfəli istiqamətinə diqqət edin.  

5. Ətrafdakı nektar ehtiyatlarını nəzərə alaraq arıxananın ölçüsünü müəyyənləşdirin. 

6. Arıxananın gəlirli olması üçün nəyə diqqət yetirmək lazım olduğunu öyrənin. 

7. İri arıxanalarda külək və günəşdən qorunmaq üçün nə etmək lazım olduğunu öyrənin. 
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər 

 

Fəaliyyət və tapşırıqlar Təlimat və tövsiyələr 

1. Arıxananın istehsalat istiqamətlərinin 
öyrənilməsi 

• Arıxananın təşkili zamanı orada arıların yem 
bazasının olub-olmamasını nəzərə alın. 

• Bəzi bölgələrdə arıçılığın tozlandırma - 
balçılıq istiqamətinin inkişafına diqqət edin. 

• Kifayət qədər yem bazası olan bölgələrdə 
balçılıq istiqamətinin yayıldığına fikir verin. 

• Meyvə, giləmeyvə, tərəvəz yetişdirilməsi üzrə 
ixtisaslaşdırılan bölgələrdə tozlandırma-
balçılıq istiqamətinin yayıldığına nəzər 
yetirin. 

• Arı-sürfəli istiqamətin formalaşdırılmasını 
öyrənin və onun təsərrüfat əhəmiyyətinə 
diqqət edin. 

2. Arıxanaların harada yerləşdirilməsinin 
öyrənilməsi 

• Yem bazasının nektar ehtiyatlarını nəzərə 
alaraq arıxananın yerinin 
müəyyənləşdirilməsinə diqqət edin. 

• Arı ailələrinin sayını ağacların toxum və 
çəyirdək növlərinə görə müəyyən olunmasına 
diqqət edin. 

• Yüksək nektarlı bitkilərlə zəngin olan çoxlu 
sahəyə az arı ailəsi yerləşdirilərsə, məhsulun 
miqdarı və maya dəyərinə diqqət edin. 

• Arıçının qulluq etdiyi ailələrin sayının coğrafi 
yerləşdirilmə və yerli bal yığımı şəraitindən 
(çöllük və meşəlikdə arılara olunan qulluğun 
orta norması nəzərdə tutulur) asılılığına 
diqqət edin.  

3. Arıxanalarda arı ailələri ilə meşə 
zolaqlarının yerləşdirilməsinin 
öyrənilməsi 

• Gələcək işinizdə arı ailələrinin artımının 
bioloji cəhətdən mümkün və təsərrüfat 
baxımından tam hesab olunduğunu nəzərə 
alın. 

• Arı ailələrinin artımının çoxlu sayda 
hörülmüş şan, həmçinin mövsüm boyu 
onların bərpası üçün əlverişli şərait olduğu 
təqdirdə mümkünlüyünü öyrənin. 
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• Bir sözlə, şan komplektinin yaradılmasında 
yeni ailələrin (pöhrələrin) əvəzsiz rolunu 
nəzərə alın. 

• İri arıxanalarda arıları küləkdən qorumaq 
üçün ballı meşəliklərin yaradılmasına diqqət 
edin. 

• Həmişəyaşıl ağacların arıxanada olmasına 
diqqəti artırın. 

• Arıxana yerlərində alçaq ağac və kolların 
əkilməsi, onların öz növbəsində pətəklərə 
kölgə verməsinə diqqət yetirin. 

 
 
 

21 
 



 

 
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 1 

Sual 1. Arıxananın ixtisaslaşdırılmasında hansı amil rol oynayır? 
A) Entomofil bitkilərin yem bazasının təyinatı; 
B) Hava şəraiti; 
C) Coğrafi relyef; 
D) Arıçının bilik və praktikası.   
 
Sual 2. Arıların ixtisaslaşdırılmasında neçə istiqamət müəyyən olunub? 
A) 5; 
B) 4; 
C) 2; 
D) 3.      
 
Sual 3. İki hektar günəbaxan sahəsinin tozlanması üçün neçə arı ailəsi lazımdır? 
A) 7; 
B) 1; 
C) 4; 
D) 3.  
 
Sual 4. Bir hektar bağçanın tozlandırılması üçün neçə arı ailəsi lazımdır? 
A) 4; 
B) 5; 
C) 2; 
D) 3. 
 
Sual 5. Bir yerdə neçə arı ailəsi saxlamaq əlverişli hesab olunur? 
A) 100; 
B) 30; 
C) 50; 
D) 70. 
 
Sual 6. Ailədə 30 kiloqram və daha az bal istehsal edən arıxana nəyə görə sərf etmir? 
A) Maya dəyəri yüksək olur; 
B) Pöhrə çox çıxır; 
C) Arılar çox yeyir; 
D) İşçilər gizli aparır. 
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Sual 7.  Bir güclü ailədən mövsüm ərzində neçə yeni ailə almaq mümkündür? 

A) 1; 
B) 10; 
C) 3; 
D) 8. 
 
Sual 8. Bir ailəyə yatıq və çox gövdəli pətəklərdə neçə şan lazımdır? 

Yatıq pətəklərdə: 
A) 30; 
B) 25; 
C) 20; 
D) 18. 

Çox gövdəli pətəklərdə: 
A) 50; 
B) 40; 
C) 30; 
D) 35. 

 
Sual 9. Arı ailələrinin artımı neçə faiz olmalıdır? 
A) 20-30 faiz; 
B) 10-15 faiz; 
C) 20-25 faiz; 
D) 40 faiz. 
 
Sual 10. Qışlamada 80-100 ailəsi olan arıxananı yığım vaxtı nə etmək lazımdır? 
A) Bir yerdə saxlamaq lazımdır; 
B) Üç yerə bölmək lazımdır; 
C) İki yerə bölmək lazımdır; 
D) Şəkər tozu şirəsi vermək lazımdır.  
 
Sual 11. Arıxananın gəlirliliyinin səbəbi nədədir? 
A) Yaxşı işçi heyətində; 
B) Yaxşı hava şəraitində; 
C) Nektarlı bitkilərin çoxluğu və ailənin sayında; 
D) Arıya edilən əlavə köməkdə. 
 
Sual 12. Arılar nektarlı bitkilərin ayırdığı nektarın neçə faizini alır? 
A) 70 faiz; 
B) 40 faiz; 
C) 60 faiz; 
D) 50 faiz. 
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2. Arıxana yerinin hazırlanması 
 
2.1. Arıxana yeri 

Arıxana yeri arılar olan pətəyin olduğu yerdir. 
Yerin seçilməsi arıçılıqda böyük rol oynayır. Belə ki, 
arıxanalar bal verən bitkilərə yaxın olan sahələrin 
yaxınlığında yerləşdirilməlidir. O, arıların mümkün 
qədər yüksək rahatlıq tələblərinə cavab verməli və 
arılarla işləmək üçün əlverişli olmalıdır (Şəkil 2.1). 

Arıların yaz qulluğu onların artması və bal 
yığımının hazırlığına istiqamətlənib. Yazda qışlama 
yerində arıların vaxtından çox saxlanılması ishal və 
ölü arıların artmasına səbəb olur. 

Arı ailələrinin zəifləməməsi və yaxşı inkişaf 
etmələri, ilk növbədə arıxana üçün yararlı bir yer 
seçilir və lazımi qaydada təchiz olunur. Arıları vaxtı-
vaxtında qışlamadan çıxartmaq və yaxşı hazırlanmış 
pətəklərdə saxlamaq, arı yuvasında isə gənc arıların 
sürətlə inkişafı üçün hər cür şərait yaratmaq 
lazımdır. 

Yayda arılar çox yaşamır, çünki çox işləyir və 
tez zəifləyir. Arıların zəifləməsi və qocalmasının əsas 
göstəricisi sürfələrin ana südü ilə yemlənməsidir. 
Arıya nə qədər çox sürfə yetişdirmək düşürsə, arı bir 
o qədər tez qocalır və bir o qədər tez həyatını 
qısaldan zülal çatışmazlığına səbəb olur. Bu 
səbəbdən də qışlamış arılar qışlamadan çıxdıqdan 
sonra tez ölür, çünki yaxşı qışlama şəraitində belə 
arılar tez taqətdən düşür. Ona görə də yazda ailədə 
arıların sayı tez azalır. 

 

 
Şəkil 2.1. Arıxana yeri 

Əgər yaz mülayim və isti keçirsə, arıxana rahat yerdə yerləşir, onun yaxınlığında isə nektar 
və çiçək tozcuqlu bitkilər yetişirsə, qışlamış arıların ölümünə az rast gəlmək olar, çünki bu 
zaman onlar çox yaşayır və cavan arılar ölən arılara nisbətən üstünlük təşkil edir. Arıxana açıq 
yerdə yerləşir, ətrafda isə nektar və çiçək tozcuqlu bitkilər yetişmirsə, onda qışlamış arılar tez 
ölür, əsasən də yağışlı havada ailələr zəifləyir. Arıxana ətrafında canlı çəpər olmalıdır. Lakin 
digər arıxana, yol və heyvandarlıq fermalarından lazımi məsafə nəzərə alınmalıdır. Arıxanaları 
yollara yaxın yerlərdə yerləşdirmək məsləhət olunmur, çünki onlar arıların işləmələrinə mane 
olur, həmçinin arılar nəqliyyata dəyərək ölə bilər.  

Arıxana erkən çiçəkləyən bitki və kollarla əhatə olunmalıdır ki, arılar uyğun hava şəraitində 
işləyə bilsin. Onların inkişafı üçün lazım olan çiçək tozu və nektar toplaya bilsin. 
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Bal yığımına köçməyən oturaq arıxanalar üçün 
çiçək açan balverən bitkilərin konveyerindən istifadə 
edilir. 

Arıxananın özündə ağaclar hündür olmamalıdır, 
yaxşı olardı ki, dekorativ ağaclar olsun, məsələn, 
şahmat ardıcıllığında sıx çətirləri ilə olan cökə 
ağacları bir-birindən 5-7 metr məsafədə 
yerləşdirilsin. Məhz onların altında gövdələrin sağ 
tərəfindən arı pətəkləri yerləşdirilir. 

Arıxana yerinin hazırlanması 

Arıxana yerinin hazırlanmasına təmizlik 
işlərindən başlayırlar. Sonra isə pətəkləri qoymaq 
üçün payacıqlar basdırılır və ya pətək altlıqları 
qoyulur. 

Səviyyəölçəndən istifadə edərkən payacıq və ya 
dayaqcıqları bərabərləşdirin. Bu, şanların düzgün 
hörülməsi və pətəkdə yerləşdirilməsi üçün lazımdır. 
Bərkidilmiş payacıqlara əlavə altlıq qoyun və 
üzərində səth çəkin ki, cihazın müxtəlif tərəflərə 
fırladılması ilə alt səviyyəsinin düzlənməsi üçün 
hansı payacığın bərkidilməsinin lazım olduğunu 
müəyyən edə biləsiniz. 

Arıxana yerində olan ağac və kolları kəsin və ya 
doğrayın ki, onlar 2-2,5 metrdən az olmayan 
hündürlüyə çata bilsin və arıların uçuşuna heç bir 
maneçilik törətməsin. Bu əşyalar, həmçinin arıların 
yaxşı istiqamətləndiriciləri olacaq. 

Arıxana yerini 2-3 metr hündürlükdən olan 
çəpərlə hasara alın (çör-çöpdən də ola bilər). Onun 
yanında bir neçə cərgə tezyetişən nektarlı bitkilər 
əkin.  

 
Şəkil 2.2. Arılar üçün suvat 

 

 
Şəkil 2.3. Günəş muməridəni 

 

 
Şəkil 2.4. Arıxanada nəzarət pətəyi 

Su üçün suvatı külək olmayan yerdə yerləşdirin. Bu əsasən soyuq küləkli havada arıların su 
dalınca təbii göllərə gedərkən səbəbsiz ölümünün qarşısını alır (Şəkil 2.2). Eyni zamanda,yayın 
qızmar çağında arıların suya olan tələbatını təmin edir. 

Arıxana yeri hazırlanarkən günəş muməridəni (Şəkil 2.3) üçün də yer hazırlanmalıdır. 
Günəş muməridəni hər tərəfdən günəş şüalarının düşdüyü yerdə olmalıdır. 

Arıxanada nəzarət pətəyi üçün yer ayırın (Şəkil 2.4). 
Hər axşam arıların uçuşundan sonra nəzarət ailələrinin çəkilərini yoxlayın. Nəzarət 

pətəklərinin çəkisinin azalması təbiətdə nektarın olmaması, həmçinin pətəkdə olan ehtiyat balın 
arıların sərf etdiyini təsdiq edir. Əksinə, pətəyin çəkisinin artması isə yem ehtiyaclarının 
ödənilməsinə kifayət edən yığımın olmasını təsdiqləyəcək, həmçinin bal ehtiyatının qalmasına 
imkan verəcək. 
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Nəzarət pətəyinin çəkisi dəyişilməz qalarsa, bu 
o deməkdir ki, yığılan bal yalnız ailənin ehtiyatlarını 
ödəməyə kifayət edir. 

Arıxana yollarına balverən və müalicəvi bitkilər 
əkin: sürvə, əspərək və s. (Şəkil 2.5 və Şəkil 2.6). 

Arıxananın küncünün bir tərəfində qışlama 
yerini tikin və ya istifadəyə verin, digər tərəfində isə 
işçi otaq tikin.  

Arıxana ərazisini mütəmadi olaraq təmizləyin. 
Pətəklərin altında olan yerləri təmizləyin. Ora 

təmiz olmalıdır ki, müxtəlif ziyanvericilər əmələ 
gəlməsin. 

 
Şəkil 2.5. Sürvə bitkisi 

 

 
Şəkil 2.6. Əspərək bitkisi 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıların yüksək rahatlıq tələblərinə cavab verməsi və arılarla işləmək üçün əlverişli olmasına 
baxmayaraq, arıxana yerini seçərkən hər şeyi ölçüb-biçin.  

2. Qışlamadan çıxan arıların sayının sürətlə azalmasının səbəblərini araşdırıb tapın.  

3. Bu prosesin yazın hansı ayına təsadüf etdiyini öyrənin.  

4. Hansı səbəbdən arıxananın heyvandarlıq fermalarından uzaq yerləşdirildiyini diqqət 
mərkəzində saxlayın.  

5. Arıxanada pətəklərin yerinin səviyyə etibarı ilə hamarlılığının nəyə xeyirli olduğunu öyrənin. 

6. Arıxanada nəzarət ailələrinin çəkisinin yoxlanılmasının əhəmiyyətini öyrənin. 

7. Ziyanvericilərlə düzgün mübarizə apara bilmək üçün arıxana, pətəklərin altının təmizliyinə 
diqqət edin. 

8. Yayın qızmar vaxtında arıxanada suvatın əhəmiyyətinə diqqət yetirin.  
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər 

 

Fəaliyyət və tapşırıqlar Təlimat və tövsiyələr 

1. Arıxana yerinin əhəmiyyətinin 
öyrənilməsi 

• Arıxana yerinin düzgün seçilməsi və lazımi 
qaydada təchiz olunmasının əhəmiyyətini 
öyrənin. 

• Yazda arıların sayının sürətlə azalmasının 
səbəb(lər)ini öyrənin. 

• Hansı şəraitdə arıların tələfatının az 
olduğunu öyrənin və gələcək işinizdə 
yaddan çıxarmayın. 

• Arıxana ətrafında ”canlı çəpər”in (yaşıllıq 
zolaqlarının) olmasının əhəmiyyətini 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Arıxanaların yol və heyvandarlıq 
fermalarından müəyyən məsafədə 
yerləşdirilməsinin səbəblərini öyrənin. 

• Arıxananın bağça və bostanlardan uzaq 
olmaması, habelə, onların ətrafında 
barverən bitkilərin olmasının əhəmiyyətini 
öyrənin. 

• Arıxananın ətrafında nisbətən alçaqboy 
ağacların olmasının səbəblərini araşdırın. 

2. Arıxana yerinin hazırlanmasının 
öyrənilməsi 

• Arıxana yerini hazırlayarkən ilkin olaraq 
nədən başlamaq lazım olduğuna diqqət 
edin. 

• Şanların düzgün hörülməsi və pətəkdə 
yerləşdirilməsi, habelə arıların normal 
fəaliyyəti üçün pətəklərin səviyyəölçənlə 
düzəldilməsinə diqqət edin. 

• Nəzarət pətəyinin nə üçün nəzarətə 
götürüldüyü, hər gün onun nə üçün 
çəkildiyinin səbəblərini öyrənin. 

• İşçi otağı və nəzarət pətəyinin harada 
olmasını diqqətinizdə saxlayın. 

• Arıxananın təmizliyinin əhəmiyyətini 
yaddan çıxarmayın. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 2 

Sual 1. Arıxana yeri nə vaxt hazırlanmalıdır? 
A) Qışın əvvəli; 
B) Qışın sonu; 
C) Qışın ortası; 
D) Yazın əvvəli. 
 
Sual 2. Payacıq və ya pətək dayaqcıqlarını nə vaxt düzəltmək lazımdır? 
A) Qışda; 
B) Yazda; 
C) Qışın sonunda; 
D) Yazın əvvəlində. 
 
Sual 3. Çiçək tozu gətirən və ya nektar verən bitkiləri arıxanaya hansı məsafədə əkmək 
lazımdır? 
A) Yaxın məsafədə; 
B) Orta məsafədə; 
C) Uzaq məsafədə; 
D) Harada istəsəniz. 
 
Sual 4. Arıxana yeri harada olmalıdır? 
A) Açıq yerdə; 
B) Bağça və çiçəkli bitkilər olan rahat yerdə; 
C) Hər şeydən təcrid olunmuş yerdə; 
D) Göl kənarında. 
 
Sual 5. Suvatı hara qoymaq lazımdır? 
A) Kölgəyə; 
B) Günəş düşən yerə; 
C) Pətəklərin arasına; 
D) Harada istəsəniz. 
 
Sual 6. Günəş muməridənini harada yerləşdirmək lazımdır? 
A) Kölgədə; 
B) Harada istəsəniz; 
C) Günəş düşən yerdə; 
D) Pətəyin üstündə. 
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Sual 7. Arıxanada hansı ağacların əkilməsi məqsədəuyğundur? 
A) Hündür; 
B) Qollu-budaqlı; 
C) Ağac lazım deyil; 
D) Kiçik. 
 
Sual 8. Nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin hansı növ çiçəklənməsi məsləhətli hesab 
olunur? 
A) Davamsız çiçəkləyən; 
B) İl boyu çiçəkləyən; 
C) Qışda çiçəkləyən; 
D) Davamlı çiçəkləyən. 
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3. Arı ailələrinin bal yığımına hazırlanması 
 
Dünyada insanlar və təbiətin inkişafında arıların rolu çox böyükdür. Bir çox alimlər sübut 

etmişlər ki, əgər arı nəsli tükənərsə, bəşəriyyət məhv ola bilər. Təbiətdə bir çox bitkilərin, 
xüsusilə entomofil bitkilərin tozlanması bal arılarının əsas vəzifəsidir. Çünki iqtisadi baxımdan 
tozlanma kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti və bolluğunu dəfələrlə artırır. 

Arıçılıqda arıçı zəhmətinin bəhrəsini arı məhsullarından götürür. Bunlar bal, arı südü, arı 
zəhəri, bərəmum (propolis), çiçək tozu (polen) və sairdir. 

Arı ailələrindən yaxşı məhsul götürməkdə arıçının məsuliyyəti, bacarığı və zəhməti böyük 
önəm daşıyır. Beləliklə, arıçının əsas vəzifəsi - yaxşı məhsul əldə etmək üçün arı ailələrini 
hazırlamaqdır. Bu həm gəlirli, həm arı ailələrinin inkişafı, həmçinin də ailənin qorunub 
saxlanılmasının əsas iş prinsipidir. 

Arıxananın nailiyyətləri çox vaxt arıçının arı ailələrini bal yığımına necə hazırlayacağından 
asılıdır. Əsas yığım, xüsusilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlanmasına başlamamışdan əvvəl 
arıçı yalnız güclü arı ailələrindən istifadə etməli və onları işlək vəziyyətdə saxlamalı, əsas yığımın 
əvvəlində güclü ailələrdə arılar 20-24 çərçivə, çox gövdəli pətəklərdə isə 30 çərçivəni tamamilə 
doldurmalıdır. Bal mövsümü zamanı arı ailələrində bal yığımını gücləndirən instinktin 
oyadılması və əksinə, instinktin zəiflədilməsi şəraitini yaratmaq çox vacibdir. 

Arı ailələrinin bal yığımına hazırlığını əsas yığımdan əvvəl görülən tədbirlərlə 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Bir il ərzində arıçının gördüyü bütün işlər bal yığımı üçün kifayət 
qədər şanları olan, güclü, zəhmətkeş arılarla birlikdə bal yığımına hazırlaşdırılmasından ibarət 
olmalıdır. 

İlin payızından başlayaraq bal yığımına hazırlaşın, çünki yalnız payızda yaxşı hazırlanmış və 
müvəffəqiyyətlə qışlamış güclü ailələr yazda sürətlə inkişaf edə və bal yığımını uğurla həyata 
keçirə bilər. Arılar yaza çıxarıldıqdan sonra da bütün işlər həmin məqsədlərə uyğun 
görülməlidir: ailələrin gücləndirilməsi, şanların hörülməsi, ayırma beçələrin alınması və 
beçəvermənin qarşısının alınması. 

Güclü arı ailələrini vaxtında bal yığımına hazırlamaq və onlardan tam istifadə etmək üçün 
yerin bal yığımı şəraitinə yaxşı bələd olmaq lazımdır, yəni nə vaxt və hansı bitkilərdən əsas yığım 
başlayır, onun gücü və davamlılığı nə qədərdir. Müxtəlif bölgələrdə arılar əsas yığımı ayrı-ayrı 
balverən bitkilərdən alır. Nəzərə almaq lazımdır ki, onlar həmçinin fərqli vaxtlarda (eyni vaxtda 
yox) çiçək açır. 

Erkən əsas yığım olan bölgələrdə (meşə və çəmənliklərdə) qışlamadan sonra bal yığımının 
başlanmasına kimi dövr qısa olur - 45-50 gün, bu da güclü ailələrin yetişdirilməsinə mane olur. 
Bu cür şəraitdə güclü ailələri qışa hazırlamaq çox vacibdir. Payızda kifayət qədər əlavə 
mayalanmış analar saxlamaq lazımdır, çünki onların köməyi ilə əsas yığıma kimi çoxlu arı 
yetişdirmək olar. 

Xüsusi hallarda erkən yığım olan bölgələrdə arıların sürətlə yetişdirilməsi üçün ailələrin 
şəkərli şərbətlə yemləndirilməsi (həvəsləndirici yemləmə) müsbət təsir göstərə bilər. 

Çox vaxt əsas yığım vaxtı beçəvermə ilə üst-üstə düşür. Lakin bu cür halda beçəverməyə yol 
vermək olmaz, çünki bu, arıların yetişməsi və onların yığımına mənfi təsir göstərə bilər. 
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Bu səbəbdən də payızda arıların qışa rahat 
getməsi, yaza salamat çıxmasını təmin etmək əsas 
şərtlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, qışa gedən 
arı ailəsinin şanları sıxlaşdırılır, yazda isə bal 
yığımına görə yenidən genişləndirilir. Arıların 
yuvasını vaxtında genişləndirsək, o zaman ailənin 
beçəvermə riski azalar. 

Arılar qışlama yerlərindən çıxarıldıqdan 2,5-3 
ay sonra güclü bal yığımı olan bölgələrdə (Şəkil 3.1) 
və Şəkil 3.2) əsas yığımın başlanğıcına kimi kifayət 
qədər qalır. Bu cür hallarda yazda doğulan analarla 
erkən beçələrin hesabına güclü ailələri 
formalaşdırmaq olar. 

Yığımın başlanmasına bir neçə həftə qalmış yaz 
beçələrindən çoxlu əlavə arı ailələri yetişdirmək olar. 
Bal yığımını artırmaq üçün beçələrin 
formalaşdırılmasına yalnız o halda nail olmaq olar ki, 
əgər orada doğulan arılar heç olmasa, qismən 
yığımdan istifadə edə bilsin. 

Gənc arıların 5 gün ərzində yığım üzərində 
işləməsi çox vacibdir, çünki onlar yığımın sonuna 8 
gün qalmışdan gec olmayaraq qovuqcuqlardan 
çıxmalıdır (doğulmalıdır). Bu cür halda təxminən 
ömrünün dördüncü günündən başlayaraq gənc arılar 
nektar qəbul edən arılar kimi işləyəcək, bu da yaşlı 
arıların tarlada işləmələrini yüngülləşdirəcək. 

 
Şəkil 3.1. Arıların cökə çiçəyindən istifadəsi 

 

 
Şəkil 3.2. Arıların günəbaxan çiçəyindən 

istifadəsi 
 

Beləliklə, bal yığımının istifadəsi üçün cökə və ya günəbaxan vaxtı formalaşan müvəqqəti 
beçələrdən 2-3 nəsil arı doğulacaq ki, onlar da əsas ailələrdə yetişdirilən arılarla birlikdə bal 
yığımına cəlb olunacaq.       

Nektar gəlişinin gur vaxtı, məsələn, cökə, akasiya, biyan və s. nektarlı bitkilərdən arılar 15-
20 gün ərzində özlərini həm yemlə təmin etməli, həm də çoxlu satış balı əldə etmək üçün çox 
güclü ailələrin bal yığımının başlanmasına kimi yetişdirməlidir. 

Onları bu cür yığıma o halda hazırlaşdırmaq olar ki, onlar qışlamaya güclü arılar kimi girsin 
və müvəqqəti beçələrdən istifadə edərək yazda arıların sürətlə inkişafına nail olsun (bunlarsız 
vaxtında arı ailələrinin beçəverməsinin qarşısı alına bilməz).  

Bəzi yerlərdə cökədən qısamüddətli sürətli yığımdan sonra başqa nektar verən bitkilərdən 
yaxşı yığım olur. Cökədən alınan yığım zamanı arılar anaların yumurtlamasını məhdudlaşdıraraq 
bütün boş qovuqcuqları nektarla doldurur. Ailələr cökədən bal yığarkən gərgin iş zamanı çoxlu 
arılar itirərək lazımi sayda gənc arılarla artmır, ona görə də başqa nektar verən bitkilərin 
mövsümündə yaxşı işləyə bilmir. 

Hər iki yığımın o halda səmərəli istifadə edilməsi mümkündür ki, ikinci yığıma 
köçürülməmişdən əvvəl zəifləmiş ailələrin arılarla artırılması üçün hər ailəyə əlavə bağlı qurdlu 
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çərçivələr verilsin. Qeyd etmək lazımdır ki, müvəqqəti beçələrin təşkil edilməsi və saxlanılması 
əlavə vaxtın sərf edilməsi ilə bağlıdır. Məhz bu səbəbdən arıxanada iri həcmli pətəklərdə yüksək 
məhsuldarlıqla seçilən anaların saxlanılması məqsədəuyğun hesab olunur. 

Davamsız, lakin az yığımı olan yerlərdə güclü ailələri yığımdan əvvəl hazırlamaq və bal 
yığımı başlanarkən ananın yumurtlamasını məhdudlaşdırmaq istiqamətində tədbirlər görmək 
daha düzgündür. Pətəyə çoxlu nektarın daxil olması səbəbindən arılar özləri boş qovuqcuqları 
nektarla dolduraraq ananın yumurtlamasının qarşısını alır. Lakin zəif davamlı yığım arılara 
həvəsləndirici yem kimi təsir edir və onların sürətlə cütləşməyə olan meyli artır, ana çoxlu 
yumurtalamağa başlayır. Bu cür halda sürfənin yemlənməsinə pətəyə gətirilmiş nektarın çox 
hissəsi sərf olunur, gənc arıların bir çox hissəsi isə yığımdan boyun qaçırır. Bu cür şəraitdə yığım 
zamanı ana yumurtlama işini məhdudlaşdırmalıdır. 

Praktiki olaraq çoxlu üsul hazırlanıb. Məsələn, davamlı zəif yığım olan yerlərdə 
yumurtlamaya fasilə verilərək bəzən ailələrdən anaların götürülməsi məsləhətlidir. Bu zaman 
arılar özlərinə yeni ana arı yetışdirməyə başlayır. Lakin bu üsulun sadəliyinə baxmayaraq, mənfi 
tərəfləri də var. Müəyyən olunub ki, yeni ana seçildikdən sonra ailələrdə olan arıların yay 
fəaliyyəti azalır. Lakin ananı qovuqcuqda qapaq altında təcrid edərək yaxşı nəticələr əldə etmək 
olar. 

Məlumdur ki, ananın yumurtlamasını məhdudlaşdırmaq üçün çərçivə qəfəsindən istifadə 
etmək daha yaxşı olardı, bu qəfəsin köməyi ilə ana bir və iki çərçivədə digər çərçivələrdən təcrid 
olunur.  

Ananın müvəqqəti məhdudlaşdırılması fəaliyyəti nəticəsində arılar yem və gücünü sərf 
etmir, bunun hesabına da çoxlu bal yığır. Əgər ərazidə iki dəfə az yığım olarsa, ananın 
yumurtlamasını məhdudlaşdırmağın heç bir mənası yoxdur, çünki birinci yığım zamanı bəslənən 
arılar ikinci yığım zamanı nektarın yığılması üzərində işləyəcək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir yığımın növ və xarakteri hətta bir ərazidə eyni olmur. 
Bunların hamısı hava, təsərrüfat tədbirləri və digər şərtlərdən asılı olaraq dəyişilir. Yığımın 
xarakteri balverən bitkilərin botanik tərkibi, əkin sahələrinin ölçüləri, aqrotexnika, nektarlı 
bitkilərin yetişdirilməsi, temperatur və rütubət səviyyəsi, yağıntıların ölçüsündən asılıdır. 

Arı ailələri bal yığımına hazırlanarkən yerli ərazini balverən bitkilərlə məhdudlaşdırmamaq 
kifayət etmir. Yığımın xüsusiyyətlərinə təsir göstərən geniş imkanlı, istiqamətləndirici hərəkətlər 
məhz arıların köçürülməsi ilə bağlıdır, bu da bölgələrin müxtəlif yerlərində yerləşən balverən 
bitkilərdən istifadə etməyə imkan verir. 

Arıçılığı elə təşkil etmək lazımdır ki, mövsüm boyu müxtəlif növlü yığımlardan səmərəli 
istifadə olunsun, bunun üçün isə arıxanada davamlı olaraq güclü arı ailələri saxlanılmalıdır. 
 
3.1. Güclü ailələrin üstün cəhətləri 

Ailənin gücü onun məhsuldarlığına həlledici təsir göstərir. Güclü bir ailədə fizioloji olaraq 
çox sayda gənc arılar yığışır, bunlarda effektiv şəkildə təbiətdə mövcud balların toplanmasını 
istifadə edir. Buna görə güclü ailələr balları zəif olan arılardan üç dəfə daha çox verir. 

Ailənin içində bal toplama istifadəsini maksimum dərəcədə artırmaq üçün, yalnız nektar 
toplayan və sahədən nektar gətirən işçi arılar yox, həmçinin nektar alaraq, onu bal halına gətirən, 
gözcüklərə yığan və mum qapaqları ilə möhürləyən cavan (yuvadaxili işləyən) arılar olmalıdır. 
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Məlumdur ki, əsas yığım zamanı balın bir çox hissəsini arısı çox və açıq sürfəsi az olan 
ailələr verir. Bal yığımı iki həftədən az olarsa, o zaman yuvada açıq sürfənin çox olması arıların 
az miqdarda bal toplamasına gətirib çıxarır. Bu da onunla izah olunur ki, bal mövsümündə 
sürfələri bəsləməklə məşğul olan arıların sayı çox olduqda nektar toplamaq üçün gedən işçi 
arıların sayı azalır. Qısamüddətli balyığımı zamanı arıçı gərək ana arının yerləşdiyi yeri 
məhdudlaşdırsın ki, ana arı yumurta qoymasını azaltsın. Bu zaman yuva daxilində sürfələrin sayı 
azalanda arılar artım bəsləmə və digər işlərlə məşğul olmur. Bu zaman təbiətdə işləyən arıların 
sayı artır və işçi arılar nektar yığımı ilə məşğul olur. Bu baxımdan, bal yığımı mövsümünün 
başlandığı ərəfədə ailədə möhürlü şanların olması yaxşıdır. Belə möhürlü şanlardan zaman-
zaman çıxan arılar nektar toplamağa başlayacaq və beləliklə, arıçı bal mövsümündən səmərəli 
istifadə etmiş olacaq. 

Güclü ailələrdə sürfələrin yetişdirilməsi üçün 
yem, temperatur və istilik rejimi üçün əlverişli şərait 
yaradılır (Şəkil 3.3). Bu cür ailələrdə gənc arılar orta 
və zəif ailələrdə bəslənən arılardan daha böyük olur, 
onların sorucu ağız aparatı və bal çinədanı daha uzun 
olur. Güclü ailələrdə bəslənən arılar çoxlu nektar və 
çiçək tozu ala bilər. Onlar yayda daha çox yaşayır və 
bal yığımı zamanı nisbətən yaxşı işləyir. Digər cücü 
tozlayıcıları az olan vaxtı belə güclü arı ailələrinin 
zəif ailələrə nisbətən üstün cəhətləri olur. 

Bu cür ailələr əsl çəki ölçüsünə görə çox az 
saxlanılan baldan istifadə edir, onların 
saxlanılmasına sərf olunan vəsait orta, xüsusilə zəif 
ailələrin saxlanılmasına xərclənən vəsaitdən az olur. 

Adətən zəif ailələr nəinki gəlir gətirmir, hətta 
onların köməyə ehtiyacı olur, çünki zəif ailələr 
özlərini qışa yemlə təmin edə bilmir. Yemləyici 
arıların az hissəsindən sonra gələn zəif ailələrdə 
sürfələrin yetişdirilməsi məhdudlaşır və belə 
ailələrin gücü çox az artır. 

 
Şəkil 3.3. Güclü arı ailəsi 

Zəif ailələrdə arılar pis qidalanır və sürfələri yaxşı yemləyə bilmir. Pis yemləmə zamanı zəif 
ailələr xəstələnir və sürfələr zədələnir. Buna görə zəif ailələrin məhsuldarlığı azdır. 
 
3.2. Arı cinslərinin xüsusiyyətləri 

Əsas bal yığımı mövsümünə hazırlaşarkən arıların müxtəlif cinslərinin (irqlərinin) bioloji 
xüsusiyyətləri və mövsümün müddəti nəzərə alınmalıdır. İlk növbədə, bu cinslərin bal yığımının 
əvvəlinə olan reaksiyasına aiddir. İtaliya və digər cinslərin ana arıları az yığımın olmasına sürətli 
yumurta qoymaqla reaksiya verir, həmçinin bu proses əsas yığım dövrü ilə üst-üstə düşür. 
Nəticədə, lazımsız sürfənin yemlənməsinə çoxlu yem sərf olunur. Ancaq, Bozdağ Qafqaz arı 
cinsinin ana arıları yumurtlamağı məhdudlaşdırır. Buna görə də, bu cinsdən istifadə edərkən 
yumurta qoyulmasını məhdudlaşdıran xüsusi üsullara müraciət edilməməlidir. 
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Orta rus, Ukrayna və Karpat arı cinsləri ana 
arılarının fəaliyyətini məhdudlaşdıraraq yığım vaxtı 
nektarı yuvanın içinə yığır. Onların bu cür 
xüsusiyyətlərinə görə qeyd olunan arı cinsləri bal 
yığımından səmərəli istifadə edə bilər.  

Təbii ki, arıxanalarda bal yığımına sürətlə keçən 
və ananın yumurtlamasını məhdudlaşdıran arılar 
saxlanarkən arıçı ananın yumurta qoyması 
istiqamətində məhdudlaşdırılan xüsusi tədbirləri 
həyata keçirir. 

Yabanı vəziyyətdə Bozdağ Qafqaz arıları 
mağaralarda yaşayırdı, orada isə arıların yuvaları 
üfüqi istiqamətdə genişləndirmək imkanı olmurdu. 
Onları uzun müddət qeyri-müəyyən yatıq kötük 
pətəklərdə saxlayırdılar. Məhz bu səbəbdən, Bozdağ 
Qafqaz arıları üçün yatıq pətəklərdən istifadə etmək 
məsləhət olunur. 

Meşə arıları meşələr, ağacların oyuqlarında 
yaşayır və öz yuvalarını üfüqi istiqamətdə 
genişləndirir (Şəkil 3.4). Meşə arılarının 
xüsusiyyətlərindən irəli gələrək onları çox gövdəli və 
ikigövdəli pətəklərdə saxlamaq daha yaxşıdır (Şəkil 
3.5). Bozdağ Qafqaz arıları, ilk növbədə balı yuvanın 
bala bəslənən şanları üzərində balaların ətrafına, 
sonra isə gövdə üstlüyünə toplayır. 

 
Şəkil 3.4. Ağac oyuqlarında yaşayan arılar 

 

 
Şəkil 3.5. Çox gövdəli və ikigövdəli pətəklər 

 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıçılığın əsas vəzifələrindən biri olan balın yığılması və süzülməsi məsələlərini öyrənin və 
aranızda müzakirə edin.  

2. Güclü arı ailələrini vaxtında bal yığımına hazırlaşdırmaq və onlardan tam istifadə etmək üçün 
yerli bal yığımı şəraitinə yaxşı bələd olun, əsas yığımın gücü və davamlılığını öyrənin.  

3. Əsas yığıma qədər arıların yuvalarını genişləndirin ki, arılar beçəvermə ilə məşğul olmasın.  

4. Güclü yığım və beçəvermənin qarşısını almaq üçün ananı təcrid etməyi öyrənin.  

5. Bal yığımına arıları hazırlaşdırarkən arı cinslərinin bioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alın. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Əsas bal yığımına hazırlıq işlərinin 
yerinə yetirilməsi 

• Arıçının əsas vəzifəsinin nədən ibarət 
olmasını öyrənin. 

• Güclü yığım üçün güclü arı ailələrini qışa 
hazırlamağı öyrənin. 

• Payızdan arıları şanların bərpası işinə cəlb 
etməyi öyrənin. 

• Arıları güclü yığıma hazırlaşdırarkən ananın 
yumurtlamasını məhdudlaşdırmağın 
qaydalarını öyrənin. 

2. Güclü ailələrin üstün cəhətlərinin 
müəyyən olunması 

• Arı ailəsinin gücü ilə bal yığımının həcmi 
arasında birbaşa əlaqəni öyrənin. 

• Əsas yığım zamanı balın çox hissəsini çox arı 
və az açıq sürfəsi olan ailələrin verməsinə 
diqqət edin. 

• Entomofil bitkilərin tozlanması zamanı güclü 
arıların zəif arılara nisbətən üstün cəhətləri 
olmasına diqqət edin.  

• Yığımın yüksək səviyyədə getməsi üçün arı 
cinslərinin xüsusiyyətlərini bilməyin 
vacibliyinə diqqəti artırın. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 3 

Sual 1. Arıçılığın əsas vəzifələrindən biri hansıdır? 
A) Balın yığılması və süzülməsi; 
B) Arılara pətəklərdə qulluq edilməsi; 
C) Beçələrə qulluq edilməsi; 
D) Ailənin şanla təmin edilməsi. 
  
Sual 2. Arıçının əsas vəzifəsi nədir? 
A) Ana arı yetişdirmək; 
B) Arılardan beçə almaq; 
C) Arıları yemləmək; 
D) Arıları bal yığımına hazırlamaq. 
 
Sual 3. Yığım vaxtı beçəvermə ilə üst-üstə düşdükdə arıçı nə etməlidir? 
A) Ailəni bölməlidir; 
B) Çərçivələri azaltmalıdır; 
C) Ananın fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır; 

D) Arıçıdan asılı deyil. 
 
Sual 4. Qafqaz arıları üçün hansı pətəklər daha yararlıdır?  
A) Bütün pətəklər; 
B) Yatıq pətəklər; 
C) Kiçik pətəklər; 
D) İkimərtəbəli pətəklər. 
 
Sual 5. Hansı halda ananın yumurtlamasının məhdudlaşdırılması zəruri hesab olunur? 
A) Güclü yığım olanda; 
B) Ana zəifləyəndə; 
C) Yem az olanda; 
D) Havalar isti olanda. 
 
Sual 6. Güclü ailələrdə yığım vaxtı arılar yatıq pətəklərdə neçə çərçivənin üzərində 
olmalıdır? 
A) 18-20; 
B) 20-24; 
C) 18-19; 
D) 16-18. 
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Sual 7. Hansı arı cinsləri bal yığımından daha səmərəli istifadə edir? 
A) Kuban arıları; 
B) Orta Rusiya arıları; 
C) Qafqaz, az sayda Ukrayna və Karpat arıları; 
D) Orta Rusiya, Kuban arıları. 
 
Sual 8. Hansı arılarla işləyərkən beçəverməyə qarşı mübarizə tədbirlərinə ehtiyac olmur? 
A) Kuban və Rusiya arıları; 
B) Ukrayna və Rusiya arıları; 
C) Kuban və Orta Rusiya arıları; 
D) Qafqaz və Karpat arıları. 
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4. Bal arısının biologiyası 
 

Bal arıları ailə halında yaşayır. Onların ayrı-ayrı 
fərdləri təklikdə yaşayıb çoxalma qabiliyyətinə malik 
deyildir. Bal arıları ailə halında yaşayan həşəratlar 
qrupuna daxildir. Buna görə də bal arıları üçün ”ailə” 
məfhumu bioloji təsərrüfat vahidi kimi qəbul 
edilmişdir. Ailədə hər fərdin özünə xas vəzifəsi vardır. 
Bir ailədə tək bir ana arı təxminən 2.000 erkək arı, 
mövsümlə bağlı olaraq 20.000-100.000 arası işçi arı 
olur. 

4.1. Ana arı 
Arı ailəsində ana arı yeganə tam inkişaf etmiş 

dişi arıdır.  

Diqqət! Yalnız ana yumurta qoyur, yəni ailədə 
gələcək fərdlərin özülünü qoyur. Ana xüsusi hörülmüş 
qovuqcuqlarda - analıqlarda bəslənir. O, 7-8 günlük 
olarkən erkək arılarla görüşmək üçün mayalanma 
uçuşunu həyata keçirir (Şəkil 4.1). 
Ana mayalanmış yumurtalar (diploid və ya dişi arılar), 
mayalanmamış yumurtalar (qaploid və ya erkək 
arılar) qoyur. Qaploid yumurtalardan yalnız erkək arı, 
diploid yumurtalardan isə yalnız ana və işçi arılar 
doğulur. 
      Ananın məhsuldar yumurta qoyması arıçılıq üçün 
böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ailə yaxşı inkişaf 
etməklə çoxlu bal və başqa məhsullar verir. 

4.2. Erkək arılar 
Erkək arıların erkək cinsidir. Onların vahid 

funksiyası ananı mayalandırmaqdan ibarətdir. Arılar 
erkək arıları yaz və yayda çıxarır, yayın sonunda isə 
onları qovur və onlar ölür. Erkək arılar 
mayalanmamış analarla və ya anasız olan ailələrdə 
qışlayır. Bu amil qışa hazırlaşan ailənin 
uğursuzluğunun bir göstəricisidir (Şəkil 4.2).  

Erkək arının başı başqa arılara nisbətən böyük 
olur. Yumru gövdəli, uzun qanadlı olur. Başın yan 
tərəfində iri gözlər yerləşir. Döşü həcmli olub inkişaf 
etmiş əzələlərdən ibarət olur. Bunlar da qanadların 
hərəkətini təmin edir. 

 

 
Şəkil 4.1. Ana arı 

 

 

 
 Şəkil 4.2. Erkək arı 
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Erkək arının yumurtadan çıxmasından tam 
inkişafına qədər olan dövr 24 gün çəkir. Erkək arı ana 
ilə cütləşən zaman onun tənasül aparatı və daxili 
orqanlarının bir hissəsi qırılıb ana arının tənasül 
orqanında qaldığı üçün erkək arı cütləşəndən 3-4 saat 
sonra ölür. Bu prosesdən sonra onun toxumu ana 
arının toxumqəbuledici kisəsinə tökülür. Bu, bir neçə 
milyon spermatozoiddən ibarət olur. 
 

4.3. İşçi arılar 

İşçi arılar tam inkişaf etməyən cinsi orqanları 
olan dişi arılardır. Ölçülərinə görə onlar ana və erkək 
arılardan kiçik olur (Şəkil 4.3). İşçi arılar ailənin həyat 
fəaliyyətini təmin etməsi ilə bağlı olan müxtəlif işlər 
görür. Arılarda mum vəzləri, həmçinin sürfələr və 
anaları yemləmək üçün ana südü ayıran vəzlər var.  

 

 
Şəkil 4.3. İşçi arılar 

İşçi arılar qovuqcuqdan çıxdıqdan 3 günədək yuvanı təmizləyir və qovuqcuğu ağzının suyu 
ilə şirələyir, 3 günlükdən 7 günədək yuvanın nəmliyi və rütubətin nizamlanmasında iştirak edir 
(Şəkil 4.4). Eyni zamanda 3-13 günlüyündə mum ifrazatı vəzləri fəaliyyətə başlayır. Belə arıların 
əsas işi şan hörməkdir. Ömrünün 12-22-ci günlərində arı sürfələrini qidalandırır və nektarı bala 
çevirir. Bundan sonra artıq onlar yaşlı-uçan arılar hesab olunur. İşçi arılar bitkilərin 
çiçəklərindən nektar və çiçək tozu yığır ki, bu da arıların yemi hesab olur. Arı ailəsinin həyatını 
təmin etmək üçün bu yemdən istifadə olunur, yəni arılar çiçəklərin bəxş elədiyi məhsulların 
hesabına yaşayır. Məşhur ifadəni nəzərə alsaq, onda şərti olaraq demək olar ki, arılar çiçəklərdən 
qurulub. 

 
                                                 Yumurta                                Sürfə                                      Pup            Yetkin arı 

 
Şəkil 4.4. Bir arının həyat mərhələləri 
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4.4. Arıların bədən quruluşu 

Arıların üst qabığı onların daxili orqanlarını 
zədələnmədən qoruyur və əzələlərin bərkiməsinə 
kömək göstərir. Dərisinin qabığının rəngi qaradır, 
yalnız ilk qarıncıq seqmentləri bəzən sarı-narıncı 
rəngdə olur (Şəkil 4.5). Arının bütün bədəni açıq 
rəngdə tüklərlə örtülüb, ona görə də gənc fərdlər boz 
rəngdə olur. 

Yaşlı arıların saçları tökülür, ona görə də arılar 
tədricən qaralır (Şəkil 4.6). Tüklərlə olan arı bədəni 
çiçəklərə qonarkən birindən digərinə keçdiyi vaxt 
çiçək tozunu bir çiçəkdən digərinə keçirir. Bu cəhətinə 
görə arılar “çiçək tozunu daşıyan xüsusi uçan fırçadır” 
desək, yanılmarıq. Bununla da arılar əsas 
funksiyalardan biri olan tozlamanı yerinə yetirir. 
Tozlama - arıların həyati zəruri işidir. Arı bədəni, 
əsasən üç hissədən ibarətdir (Şəkil 4.7): 

1. Baş (head); 
2. Döş (thorax); 
3. Qarıncıq (abdomen). 

 
Şəkil 4.5. İşçi arının ümumi görünüşü 

 

 
Şəkil 4.6. Yaşlı bal arısı 

 

Arının başı bədəni qarşısında yerləşir. Bədəninin 
orta hissəsi döş adlanır. Bədənin arxa hissəsini 
qarıncıq təşkil edir. 

Arının başının öndən görünüşü (Şəkil 4.8). 
 
 

 
Şəkil 4.7. Arının bədən hissələri 
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                                                            Ana arı                                İşçi arı                          Erkək arı 

Şəkil 4.8. Bal arılarının baş quruluşu 
 

Arının başında iki mürəkkəb və iki sadə göz, 
bığcıqlar və əlavə çıxıntılarla olan ağız var. Bığcıqların 
vasitəsi ilə arılar qoxu, karbon qazının olması və 
havanın rütubətini hiss edir (Şəkil 4.9). 
 

İşçi arıların baş və sorucu ağız aparatı: 

A - arxadan görünüş, 
B - yandan görünüş,  
V - bığcıqlar, 
ÜD - üst dodaq,  
Q - üst çənə,  
AÇ - alt çənə,  
D - dil. 

 
Şəkil 4.9. İşçi arıların baş və sorucu ağız 

aparatı 
 

İşçi arının sorucu ağız aparatı (Şəkil 4.10): 

A - arxadan görünüş, 

B - yandan görünüş, 
1 - membrana, 
2 - asma aparatı, 
3 - birləşdirici pərdə, 
4 - alt çənənin gövdəsi, 
5 - alt çənə çıxıntısı, 
6 - alt çənənin xarici ağzı, 
7 - çənə altı, 
8 - çənə, 
9 - dil, 
10 - çanaq, 
11 - dilin əlavə çıxıntıları, 
12 - alt dodaq çıxıntısı.  

Şəkil 4.10. İşçi arının sorucu ağız aparatı 
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Arının döşü 
Döşünə üç cüt ayaq və iki cüt qanad bərkidilib 

(Şəkil 4.11): 
1 - boyun, 
2 - ön döşün yan hissəsi,  
3 - qabaq ayağın çanaq sümüyü,  
4 - qabaq bel,  
5 - birinci nəfəs dəliklərinin yolunu bağlayan 

qabaq belin ağzı, 
6 - orta bel,  
7 - orta belin qalxancığı,  
8 - qanadın pulcuğu,  
9 - qabaq qanadların özülü,  
10 - orta döş,  
11 - orta ayağın çanaq sümüyü,  
12 - arxa bel,  
13 - arxa döş,   
14 - arxa ayağın çanaq sümüyü,  
15 - arxa qanadın özülü,  
16 - döşün axırıncı hissəsi,  
17 - ikinci döşün nəfəs dəlikləri,  
18 - qarıncığın ikinci seqmentinin terqiti 

(seqment üstü lövhəcik),  
19 - qarıncıq seqmentinin nəfəs dəlikləri,  
20 - qarıncığın ikinci seqmentinin sterniti. 

İşçi arıların ayaqları (Şəkil 4.12): 
A - qabaq ayaq, 
B - orta ayaq, 
1 - çanaq sümüyü,  
2 - bud oynağı,  
3 - bud,  
4 - diz,  
5 - pəncə, 
C - klapan və bığcıqları təmizləmək üçün 

aparatın kəsiyi, 

 
Şəkil 4.11. Arının döşünün quruluşu 

 
 

 

 
E 

Şəkil 4.12. İşçi arıların ayaqlarının quruluşu 
D - çiçək tozunu atmaq üçün orta ayağın dişli təkəri, 
E - arxa ayaq, 
1 - səbətcik, 
2 - səbətcikdə tozcuq, 
3 - arxa ayağın fırçası, 
4 - tozcuq maşaları. 
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Arıların iki cüt qanadı vardır (Şəkil 4.13). 
Qanadların köməyi ilə arılarda uçma fəaliyyətləri 
həyata keçirilir. Yüklənmiş arı saatda 30 kilometrə 
qədər uçuş sürətini artıra bilir, yüksüz vəziyyətdə isə 
saatda 50-60 kilometrə qədər uçuş edə bilər. 

Qanadlar yaxşı inkişaf etmiş əzələlər tərəfindən 
hərəkətə gətirilir. Bir saniyə içində qanadlar 200-250 
dəfə çalınır. Onların strukturu həcmlidir. Qanadlar 
damarlarla əhatə olunub. Güclü damarlar arasında 
demək olar ki, şəffaf quru pərdə yerləşir. Ön qanadlar 
arxadan daha iri və güclüdür. Hərəkət əsnasında, 
onlar qıvrımcıq qarmaqcıqlar vasitəsi ilə birləşərək 
bütöv bir şəkildə cütləşirlər. 

Dinc şəraitdə arı qanadlarını elə yığır ki, arxa 
hissə ön tərəfdəki ilə örtülür. 

Qanadların strukturu:  

A - ön qanad,  
B - arxa qanad, 
C - kübital indeksin müəyyən edilməsi üçün 

ölçmə sxemidir. 

Damarlar: 1 - kostal; 2 - radial; 3 - medial və 
kubital; 4 - anal; 5 - birinci, ikinci və üçüncü kubital 
hüceyrələr; 6 - radial hüceyrə; 7 - ön qanad qatı; 8 - 
arxa qanadın qarmaqları;  
I, II - damarların ölçülməsi. 

 
Arının qarıncığı 

Arılarda 10 qarıncıq (abdominal) buğumu 
(seqment) var. Lakin pupa dövründə ilk qarıncıq 
buğumu döş ilə birləşir və buğum sayı 9-a düşür. Buna 
görə qarıncıq 9 buğumdan ibarətdir. Lakin son 
qarıncıq buğumu (8, 9, 10-cu buğumlar) 7-ci qarıncıq 
buğumunun içərisində daralır və kəsişir. Bundan 
əlavə, son iki buğum hissəsi formalaşaraq iynə 
yerləşən buğumu təşkil edir. Buna görə ana və işçi 
arının qarıncığı altı, erkək arınınkı isə yeddi 
buğumdan ibarətdir. Arının qarnında: mədə, bağırsaq, 
ürək-damar, cinsiyyət və tənəffüs orqanları, mum, 
qoxu ifraz edən vəzləri və iynəsi var. Erkəklərin mum 
vəzi və iynəsi yoxdur (Şəkil 4.14). 

 
Şəkil 4.13. Arı qanadının görünüşü 

 

  
A 

  
B 

Şəkil 4.14. Arının qarıncığı 

A - ümumi görünüş,  
B - yandan görünüşü:  
I - birinci tergit (döşə birləşən); 
II-VII - ikinci və yeddinci tergitlər; 
a - nəfəs dəlikləri (stiqmalar); 
b - saplaq (bunun vasitəsilə qarıncıq döşə 
birləşir);  
c - sternitlər;  
d - iynə. 
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Qarıncığın hər buğumlarının divarı iki yarım 
üzükdən ibarətdir - daha böyük olan tergit adlanır və 
kiçik ölçülü qarıncıq buğumu sternit adlanır. 

İşçi arıların 4, 5, 6 və 7-ci sternitlərinin hər biri 
üzərində bir cüt mum ifraz edən vəzlər yerləşir (Şəkil 
4.15). Hər bir sternitin iki hamar (sağ-sol) tərəfindən 
mum kimi nazik parlaq oval hissələr bayıra çıxaraq 
pulcuq şəklində bərkiyir. Sternitin bu hissəsi aynacıq 
adlanır. Mum vəzləri işçi arıların 12-18 günündə işə 
başlayır. Arının yaşı artdıqca mum vəzləri yox olur. 
Bundan əlavə, yeddinci qarıncıq buğumunun daxili 
səthində qoxu ifraz edən vəzlər yerləşir. 

Döş və qarıncıq hissələrinin ətrafında kiçik 
yarıqlar - nəfəs dəlikləri (stiqmalar) olur. 

Ana və işçi arılarda qarıncığın axırıncı 
buğumunda iynə yerləşir. İynə arıların qorunma 
orqanıdır. İşçi arı insan və ya heyvanı sancdıqdan 
sonra ölür. 

İynə üç hissədən ibarətdir. Üst hissə stilet, iki alt 
hissə isə lanset adlanır. Bunların arasında zəhər 
kanalları var. İynənin iki tərəfində 9-10 ədəd mişar 
dişinə bənzər çıxıntı vardır (Şəkil 4.16). Bunun 
nəticəsidir ki, işçi arı sancandan sonra iynə zəhər 
kisəsi ilə birgə sancılan yerdə qalır və işçi arı 1-1.5 
saat içində ölür. 

Ana arının iynəsi işçi arının iynəsindən bir qədər 
fərqlidir (Şəkil 4.17). Ana arı iynəsini sancdığı yerdən 
geri çəkə bilər. Ana arı iynəsindən yalnız digər (rəqib) 
ana arılarla mübarizə zamanı istifadə edir. Nadir 
hallarda insanı sanca bilər. Erkəklərdə iynə yoxdur. 

 

 
Şəkil 4.15. Mum ifrazı 

 

 
Şəkil 4.16. Qarıncığın hissələri 

(sancma aparatı) 
1 - böyük zəhər vəzi; 2 - zəhər vəzinin 
qovuğu; 3 - kiçik vəzi; 4 - iynənin hiss orqanı; 
5 - stilletlər; 6 - kvadrat lövhəcik; 7 - uzunsov 
lövhəcik; 8 -  üçkünc lövhəcik. 
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Şəkil 4.17. İşçi arının iynəsi 

Ana və işçi arının qarıncığı altı, erkək arınınkı isə 
yeddi buğumdan ibarətdir. Qarıncıqda həzm, 
cinsiyyət, qan dövranı, tənəffüs və ifrazat orqanları 
var (Şəkil 4.18). Qarıncığın üst (alt) hissəsində yalnız 
işçi arılarda mum vəzləri olur.  

Döş və qarıncıq hissələrinin ətrafında kiçik 
yarıqlar - nəfəs dəlikləri olur. 
Qarıncığın axır buğumunda sancma tikanı var. Sancma 
tikanı arıların qorunma orqanıdır. İşçi arı insan və ya 
heyvanı sancdıqdan sonra ölür. 
 
4.5. Arıların yem və həzm orqanları 

Arıların təbii yemi nektar, bal və çiçək tozu 
hesab olunur. Nektar - karbohidrat (Şəkil 4.19), yəni 
meyvə, üzüm və qamış şəkəri məhluludur. Əgər 
məhlulda nəmlik 93 faizdən çoxdursa, arılar onu 
götürmür. 

Yığımsız vaxtda təbiətdə nektar olmayanda 
arılar bəzən bəzi bitkilərin şirin ayırmaları, həmçinin 
meyvə, qarpız, üzüm şirələrindən istifadə edir. Arılar 
bütün bu məhsulları nektar kimi bala çevirir. 

Çiçək balı arılar üçün yaxşı yemdir. Qışlama 
zamanı çiçək tərkibi olmayan ballar istifadə üçün 
yararsızdır. 

Zülallar, vitaminlər, yağlar, karbohidrat, mineral 
maddələr, mikroelement mənbələri, əsasən entomofil 
bitkilərdən olan çiçək tozu hesab olunur. Arılar 
sayrım halında olan çiçək tozundan sürfənin 
yemlənməsi üçün istifadə edir və şanların 
qovuqcuqlarında ehtiyatda saxlayır. Çiçək tozuna bir 
az bal əlavə edir və yemi başları ilə döyəcləyir. 

 
E 

Şəkil 4.18. İşçi arıların ayaqlarının quruluşu  
 

 
Şəkil 4.19. Nektar 
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Arıların həzm orqanları 
Ağzın əlavə çıxıntılarıdır ki, onlar da öz növbəsində qida, ağız suyu vəzləri və ön, orta və 

arxa bağırsaqlara bölünən bağırsaq kanalını əhatə edir. Ön bağırsaq udlaq, yem borusu və bal 
çinədanından ibarətdir (Şəkil 4.20). 

Udlaq vəzlərinin köməyi ilə arılar qida və suyu sorucu ağız aparatı vasitəsi ilə sorur. 
Udlaqdan qida yem borusundan onun genişlənməsinə - bal çinədanına düşür. Onların 

divarları dartılır. Yığım zamanı işçi arı sorucu ağız aparatına 35-40, bəzən də 60 milliqram və 
daha çox nektar yığır. 

Bal çinədanı ilə orta bağırsaq arasında çinədanda yemi saxlayan klapan yerləşir. Klapan 
yemi orta bağırsağa keçirə bilər, amma əks istiqamətdə keçirmir. Orta bağırsağın vəzləri 
çinədandan gələn yemi bürüyən tez alışan maddələrə ayırır. O, orta bağırsağın alt divarlarını 
örtüyünün çiçək tozundan zədələnməsinin qarşısını alır. 

Arxa bağırsaq nazik və yoğun bağırsağa bölünür. Nazik bağırsaqda yem qalmır və yoğun 
bağırsağa keçir. Yoğun bağırsağın divarlarında yem qalıqlarının çürüməsinin qarşısını alan rektal 
vəzilər var. Yoğun bağırsağın divarları çox dartılıdır, bu da çoxlu nəcis kütləsinin yığılmasına 
şərait yaradır: bu, qışlama zamanı lazımdır, çünki 4-6 ay ərzində işçi arılar pətəkdən çıxmır və ilk 
kütləvi uçuş zamanı nəcisdən boşalır. 

Arılarda dörd cüt bel vəzisi olur: üst çənə, udlaq, 
arxa baş və döş vəzləri. Gənc ananın udlaq və qismən 
üst çənə vəzləri qidalandırıcı zülal məhsulu olan süd 
ayırır. Südün, köməyi ilə arılar sürfə və anaları 
yemləyir. Sonradan orta yaşlı işçi arı fermentlər nektarı 
bala çevirən və ona turşuluq reaksiyası verilməsi üçün 
lazım olan maddələr ayırır. Orta yaşlı arılarda üst çənə 
vəzilərinin yüngül ayırmaları mumu əridə bilir, bu isə 
ayrı-ayrı mum lövhəciklərindən şanların hörülməsi 
üçün lazımdır. Üst çənə daha çox anada inkişaf edir. 
Mayalanmamış anada üst çənə erkək arıları cəlb edən 
ətirli maddə ayırır. Mayalanmış anada bu vəz ana 
maddəsi ayırır ki, o da beçə arılarının cinsiyyət 
orqanlarının inkişafını dayandırır və arıları ananın 
əvəzolunması üçün analıqların hazırlanması işindən 
ayırır. 

Alt dodaq vəziləri həzm zamanı iştirak edən 
maddələr ayırır. Bu ayırmalar arının sorucu ağız 
aparatını nəmləndirir. 

Yemin həzm olunması bal çinədanında başlayır, 
oradan isə döş vəzlərinin ayırdığı (əsasən invertaza) 
fermentlərə düşür. Buna baxmayaraq, əsas həzm 
prosesləri çoxlu ferment ayrılan orta bağırsaqda baş 
verir. 
 

 
Şəkil 4.20. Arıların həzm orqanları 

1 - udlaq;  
2 - yem borusu;  
3 - bal çinədanı;  
4 - orta bağırsaq;  
5 - nazik bağırsaq;  
6 - yoğun bağırsaq;  
7 - rektal vəzi;  
8 - malpigi damarlar. 
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Həzm prosesi nəticəsində alınan maddələr orta bağırsağın divarlarının hüceyrələri ilə 
sorulur, oradan hemolimfa, sonra isə onunla birlikdə arıların bütün toxumları və orqanlarına 
düşür. 
 
4.6. Qan dövranı və arıların tənəffüsü 

Arıların qanının tərkibində eritrosit olmadığı üçün qan rəngsiz olur. Qan plazma və qan 
cisimlərindən - hemosit və leykositlərdən ibarətdir, ona görə də hemolimfa adlanır. O, arının 
bütün orqanlarını yuyaraq bədənin boşluqlarını doldurur. 

Hemolimfa daim hərəkətdə olmalıdır. Qanı dövr etdirən əsas orqan ürəkdir (Şəkil 4.21). 
Ürək arxa tərəfi kameralara bölünən borucuqlardan ibarətdir. Ön tərəfdən ürək açıqdır. Ürəyin 
kameralarının klapanları var, klapanlar elə istiqamətlənib ki, qan onların vasitəsi ilə arxa 
tərəfdən dövr edir. Qanın dövrünə arıların qarıncığında olan qanaoxşar vəzilər kömək edir. 

Sakit oturan arıda ürək bir dəqiqədə 60-70 dəfə, uçuş zamanı isə iki dəfə çox döyünür. 
Arı hava kisəsi sistemi, nəfəs borusu (traxeya) və nəfəs dəlikləri vasitəsi ilə nəfəs alır. 

 
Şəkil 4.21. Arıların qan dövranı sistemi 

1 - 5 ürək kameraları; 
6 - aorta; 
D1 - kürək diafraqması; 
D2 - qarın diafraqması. 

Qeyd: qanın arının orqanizmində hərəkət etməsi şəkildə ox işarələri ilə göstərilmişdir. 
 

Tənəffüs sistemi 

Həşəratların tənəffüs sistemi nadirdir və oksigenlə toxumalar və bədən hüceyrələrinin 
tədarükünün birbaşa təmin edilməsi ilə xarakterizə olunur. Arının bütün bədəni çoxlu sayda hava 
kisələri ilə birləşən nazik boru (traxeya) ilə əhatə olunmuşdur ki, onun vasitəsilə oksigen bütün 
orqanizmə çatdırılır. Onlar traxeolalara keçir. Traxeola - arıların bütün bədənində yayılan nəfəs 
borusu hüceyrələri ilə birləşən nazik borucuqlardır. Tənəffüs zamanı oksigen, həmçinin oksigen 
qazı traxeolaların nazik divarları və nəfəs borusu hüceyrələrinin örtüyündən keçir. Hava kisələri 
ətraf mühitlə nəfəs dəlikləri vasitəsilə birləşir (Şəkil 4.22). 
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Arıların qarıncıqlarının tənəffüs hərəkətləri, 
tənəffüs sistemində hava mübadiləsini təmin edir və 
sakit vəziyyətdə dəqiqədə 40 dəfə, uçuş və ya 
havalanma zamanı 3-4 dəfə çox olur. 
 
4.7. İfrazat orqanları 

Sürfənin zəhərli maddələri arıların 
orqanizmindən, əsasən qarıncıqda nazik boru halında 
yerləşən malpigi damarların vasitəsi ilə çıxır. Hər 
borucuğun dəlikləri nazik bağırsaq başlayan yerdən 
çıxır. Hemolimfadan zəhərli maddələr malpigi 
damarların divarlarından keçir və arxa bağırsağa 
düşür. Bundan başqa, orqanizm üçün lazımsız 
mübadilə maddələrinin əksəriyyəti piy cisminin 
ayırdığı hüceyrələrdə yığılır. Ona görə də arılar 
yaşlandıqda bu hüceyrələr saralır və tündləşir. 
 
4.8. Maddələr mübadiləsinin sürətliliyi 

Arılarda maddələr mübadiləsinin sürətliliyi 
daimi olmur, orqanizmin vəziyyəti şəraitdən asılıdır 
(on dəfə çox və ya az ola bilər), kəskin hədlərdə 
dəyişilir. Belə ki, qışda yaxşı qışlama şəraitində gün 
ərzində bir arının yemə olan tələbatı təxminən 1 
milliqramdır. Yayda sürətli iş zamanı yemin göstərilən 
miqdarından arılar yalnız bir neçə dəqiqə ərzində 
istifadə edir.  
Yaz və yayda arılar çoxlu enerji (istiləşdirmək, 
sürfənin yemlənməsi, yuvanın havalandırılması, 
həmçinin uçuşa) sərf edir. 

 
Şəkil 4.22. Arıların tənəffüs sistemi 

 
A - bal arılarının tənəffüs sistemi; 
B - tənəffüs kamerası; 
C - traxeyanın bir hissəsi yüksək böyümə ilə; 
D - traxeya borularının əzələ daxilində 
şaxələnməsi: 
1 - traxeya; 
2 - baş hava kisələri; 
3 - döş hava kisələri; 
4 - qarın hava kisələri; 
5 - traxeya dəliyi (stiqma); 
6 - stiqma qapağı; 
7 - qapaq əzələsi;  
8 - əzələ; 
9 - spiral qalınlaşmalar; 
10 - epiteliya hüceyrələri. 
 

4.9. Arıların artımı 

Arılar həm bir ailənin tərkibində 
(yumurtalardan gənc fərdlər inkişaf edir), həm də bir 
neçə ailədə (beçəvermə yolu ilə) artır. 

Arı ailəsinin artması ananın yumurtlama 
sürətindən asılıdır. Yazın sonu və yayın əvvəli yaxşı 
şəraitdə məhsuldar ana gün ərzində 1500-2000 və 
daha çox yumurta qoyur (Şəkil 4.23). Bu yalnız güclü 
ailədə mümkündür. Zəif ailədə ana öz imkanlarından 
istifadə edə bilmir. 

 
Şəkil 4.23. Arı yumurtası 
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Ananın cinsiyyət orqanları iki yumurtalıqdan ibarətdir, hər birinin 200-220, bəzən də 360-a 
kimi yumurta borucuqları var, orada yumurtalar yaranır, formalaşır və yetişir. Yetişmiş 
yumurtalar cüt yumurta borusu, oradan isə cüt olmayan yumurta borusuna düşür. Cüt yumurta 
borularının cüt olmayan yumurta borularına keçən yerin yaxınlığında kiçik yumru kisə - toxum 
qəbuledici var, oradan onlarla spermatozoid verilir. Onların bəziləri yumurtaya düşərək onu 
mayalandırır. Yumurtaların bir hissəsi mayalanmamış keçir. Ana yumurtaları şanların 
qovuqcuqlarına qoyur (Şəkil 4.24). Yuvadan kənar, həmçinin erkək arı qovuqcuqlarına qoyulan 
bütün yumurtalar mayalanmamışdır (qaploiddir). 

Sübut olunub ki, ananın yetişdirilməsi şəraiti nə qədər yaxşı olarsa, əsasən də sürfə 
vəziyyətində ana bir o qədər də çox yumurta qoyacaq. 

İşçi arının yumurtalıqlarında 1-dən 12-yə kimi 
yumurta borucuqları olur və onlar fəaliyyət 
göstərmir. Yalnız ananın davamlı olmaması zamanı 
pətəkdə bəzi arılar (erkəkləşmiş arılar) erkək arı 
doğulan bir neçə (bəzən otuz) yumurta qoyur. Ananın 
qoyduğu yumurtada rüşeym inkişaf edir (Şəkil 4.25). 

Üç saatdan sonra xüsusi fermentlərin təsiri 
altında sürfələr və yumurtanın örtüyü əriyir. Bu 
andan arıların sürfələrə yolu açıq olur və onları südlə 
sürətlə yemləyir. Sürfələrin ilk yaşam günlərində 
onları əhatə edən havanın rütubəti 98-100 faiz 
olmalıdır. 

Üçüncü günün sonu çiçək tozu ilə bala bir az süd 
qarışdırılmış qatqı ilə arılar işçi arıların sürfələrini 
yemləyir. Altıncı günün sonu arılar qovuqcuqları mum 
və çiçək tozundan hazırlanmış deşikli qapaqla 
möhürləyir. Sonra sürfələr pup, puplar isə 20-21 günə 
qovuqcuqların qapaqlarını didən və şanlara çıxan 
gənc arılara çevrilir. 

 
Şəkil 4.24. Ana arının cinsiyyət orqanları 

 
Şəkil 4.25. Yumurtada rüşeymin inkişafı 
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Ananın sürfəsini arılar analığı möhürlənməmişdən beş gün əvvəl südlə yemləməlidir. Ana 
analıqdan, adətən 16-cı gündə çıxır (yumurta qoyduğu vaxtdan hesablanaraq). 

Erkək arının inkişafı 24 gün davam edir. Onun sürfəsini də arılar ilk üç gün ərzində süd, 
dördüncü gündən isə güləm və bal qarışığı ilə yemləyir. Erkək arılarda erkək cinsiyyət 
hüceyrələri hələ sürfə mərhələsində olarkən formalaşır və yetişir. 

Pis şərait, əsasən də aşağı temperaturda fərdlərin inkişafı 2-3 gün yubanır, yüksək 
temperaturda isə fərdlərin yetişdirilməsi 1-1,5 gün tez olur. 

Arı ailəsinin fərdlərinin inkişafı prosesinin müddəti cədvəl 4.1-də göstərilib. 
Ana, işçi və erkək arıların inkişaf mərhələsinin müddəti: 

İnkişaf mərhələsi Ana arı İşçi arı Erkək arı 
Yumurtada rüşeymin inkişafı 
Möhürlənməmiş sürfə  
Möhürlənmiş sürfə (barama ipliyi, 
baramadan əvvəl, barama) 

3 
5 
8 

3 
6 

12 

3 
7 

14 

Cəmi 16 21 24 
Cədvəl 4.1. Arı ailəsinin fərdlərinin inkişaf prosesi 

 
Analıqdan çıxdıqdan 2-3 gün sonra yaxşı havada ana pətəkdən bələdləmə uçuşu üçün, 7-8 

gündən sonra isə cütləşmək məqsədi ilə çıxır. 
Ana cütləşməyə kölgədə temperatur 250C-dən yuxarı olduqda çıxır. Davamlı soyuq havada 

ananın pətəkdən çıxması 7-10 gün, bəzən daha çox uzana bilər. Anaların əksəriyyəti 15 günlük 
yaşda artıq mayalanmış olur. Erkək arılardan 1,5-2 saatdan sonra analar cütləşməyə çıxır və eyni 
vaxtdan da tez uçuşu bitirir.   

Ana 7-8 və daha çox erkək arılarla cütləşir. Ana cütləşməyə 2-3 dəfə çıxır. Əgər ana 
yaxınlıqda erkək arılara rast gəlməzsə, o, 10-12 kilometrə kimi uça bilər. Belə olduğu halda 
anaların əksəriyyəti itir. 

Cütləşmə 10-12 metr hündürlükdə həyata keçirilir. Yuvada 320C-dən aşağı olmayaraq, yəni 
34-350C olarsa, ana sonuncu cütləşmədən 2-3 saat sonra yumurta qoymağa başlayır. 

Payızda cütləşmiş bəzi analar yumurtalamağa yazda başlayır. 
Analar beş ilə kimi yaşaya bilər. Ana yalnız ilk iki il ərzində sürətli yumurta qoya bilər. Ona görə 
də onları iki ildən artıq saxlamırlar. 
 
4.10. Arıların sinir sistemi və hissetmə orqanları 

Sinir sisteminin olmasının hesabına hissetmə orqanlarının köməyi ilə arılar ətrafdakı 
mürəkkəb və davamsız şəraitə yaxşı uyğunlaşır və baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq reaksiya 
verir. 

Arıların sinir sistemi üç şöbədən ibarətdir: mərkəzi, periferiya (sinirlərin üst qismi) və 
vegetativ (Şəkil 4.26). Mərkəzi sinir sisteminə iri udlaqüstü düyün (yaxşı heyvanların beyninə 
uyğundur), udlaqaltı düyün və qarın sinir zənciri aiddir.  
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Şəkil 4.26. Arının sinir sistemi 

 
Udlaqüstü düyündən sinirlər göz və bığcıqlara kimi uzanır, udlaqaltı vəzdən sorucu ağız 

aparatı və ağzın digər əlavə çıxıntılarına, qarın sinir zəncirindən isə ayaqların qanadları, bədənin 
həssas tükləri və sancma tikanına kimi uzanır. Bu sinirlər periferiya sinir sisteminə aiddir. Sinir 
sisteminin vegetativ şöbəsi daxili orqanların işinə rəhbərlik edir. Hiss orqanları arıda yaxşı 
inkişaf edib. Ən yaxşı göz və duyğu hissləri inkişaf edib. Arı şüşəvarı gözlərinin köməyi ilə nəinki 
əşyaları görür, həmçinin polyarlaşmış işığı da seçir, üfüqdən gələn işıq onun üçün fərqli olur, bu 
isə yığım dalınca uçarkən arıların istiqamətlənməsinə köməklik göstərir. 

Arılar insana nisbətən rəngləri fərqli görür. Onlar sarı, daha yaxşı göy-yaşıl, açıq-göy, mavi, 
al-qırmızı, bənövşəyi, ən yaxşı isə ultrabənövşəyi rəngləri seçir.  

İnsanlar ultrabənövşəyi rəngləri görmür, amma arılar üçün o ən aydın, dolğun rəngdir. 
Əşyalar, çiçəklərin formasını da yaxşı seçir, ən yaxşı isə onlar 5-rəngli ləçək formalarını seçir. 
Arılar hətta bir çox qarışıq qoxuların arasından tanış qoxunu seçə bilir. 

Arıların dad hissi fərqlidir, insanda olduğu kimi deyil. Onlar hətta şəkər şərbətində zəif duz 
məhlulunu yaxşı seçə bilir. 

Hesab olunur ki, arılar dilinin ucunda yerləşən sinir hüceyrələrinin köməyi ilə dadı hiss edir. 
Arıların toxunma hissi də yaxşı inkişaf edib. Hüceyrələr bu hissi qəbul edir və sinirin köməyi 

ilə mərkəzi sinir sisteminə ötürür, bütün bədən (tüklərinin altı) və bığcıqlarda yerləşir. 
Arılar müxtəlif səslərə reaksiya verir, yəni onlar eşidir. Nəinki ana, hətta işçi arılar səs 

çıxarır. Hesab olunur ki, səs dalğaları arıların bədənində sıx yayılan tüklərlə bağlı olan hissi sinir 
hüceyrələri ilə qəbul olunur. Bir çox cücülərdə olduğu kimi arıların əsas eşitmə orqanı ayaqların 
dizlərində yerləşir. 

Arılar vaxtı yaxşı hiss edir. Bu xüsusiyyət ondan irəli gəlir ki, bitkilərin nektar ayırma sürəti 
müxtəlif saatlarda eyni olmur. Arılar ara vaxtı iki saatdan az olmadıqda hiss etmir. Vaxt hissinin 
əsasını arı orqanizmində maddələr mübadiləsinin sürəti təşkil edir. 

İnsandan fərqli olaraq işçi arılar temperaturu çox yaxşı seçir, hətta dəyişiklikləri dərəcənin 
dörddə bir hissəsinə kimi dəqiqliklə hiss edir. Bu, sürfələrin yetişdirilməsi üçün (34-350C) zəruri 
sayılan temperaturun qorunub saxlanılmasında böyük rol oynayır. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Bal arılarının hansı toplum halında yaşamasına diqqət edin.  

2. Arı ailələrinin hansı fərdlərdən ibarət olması və bu fərdlər (ana, erkək arı və işçi arı) 
haqqında ümumi bioloji məlumat əldə edin.  

3. Arıların bədən quruluşu haqqında bilgilər əldə edin.  

4. Arıların bədən quruluşu və həzm orqanları haqqında olan bilgilərinizi genişləndirin.  

5. Arıların qan dövranı və tənəffüs sistemi ilə əlaqədar məlumatlara diqqət edin. 

6. Arılarda ifrazat orqanlarının quruluş və maddələr mübadiləsinin sürətliliyinə diqqət edin. 

7. Arıların artımı ilə əlaqədar mövcud biliklərin vacibliyini yadda saxlayın. 

8. Arıların sinir sistemi və hiss orqanları barədə məlumat əldə edin. 

9. İşçi arıların yaşla əlaqədar gördüyü işləri öyrənin və gələcək fəaliyyətinizdə nəzərə alın. 

10. Bal arısının biologiya, anatomiya və fiziologiyasına tam yiyələnməyin gələcək arıçılıq 
fəaliyyətinizdəki əhəmiyyətini yadınızda saxlayın.  
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər 

 

Fəaliyyət və tapşırıqlar Təlimat və tövsiyələr 

1. Arı ailəsinin fərdlərinin öyrənilməsi 

• Bal arılarının analar, bir neçə min işçi arı və bir 
neçə yüz erkək arıdan ibarət olaraq ailə halında 
yaşamasına diqqət edin. 

• Arı ailələrinin fərdlərinə diqqət edin. 
• Ana arının mayalanmış və mayalanmamış 

yumurtalarından hansı növ arıların çıxdığını 
öyrənin. 

• Erkək arının funksiyaları, nə vaxt yaşayıb 
öldüklərini öyrənin. 

• İşçi arıların xüsusiyyətlərini bir tam kimi 
öyrənin. 

2. Arıların bədən quruluşunun 
öyrənilməsi 

• Arı bədəninin üç hərəkətli hissədən ibarət 
olması, bədəninin rənginə diqqət ədin. 

• Arının baş və sorucu ağız aparatı haqqındakı 
məlumatlara diqqət edin. 

• İşçi arıların döş və ayaqları haqqında olan 
məlumatları nəzərdən keçirin. 

• İşçi arının sancma aparatının funksiyasına diqqət 
edin. 

3. Arıların yem və həzm orqanlarının 
öyrənilməsi 

• Təbii yemi nektar, bal və çiçək tozu hesab olunan 
arıların nektar olmayanda şirin ayırmalardan da 
istifadə etməsini diqqətinizdə saxlayın. 

• Arılar üçün zülallar, vitaminlər, yağlar, 
karbohidrat, mineral maddələr, mikroelementlər 
və başqalarının mənbəyini öyrənin.  

• Arıların həzm aparatı haqqında olan məlumatları 
öyrənin. 

• Qışda arıların yoğun bağırsaq sisteminin iş 
prinsipi haqqında məlumat toplayın. 

• Arıların bel vəziləri (üst çənə, udlaq, arxa baş və 
döş vəziləri) haqqındakı məlumata diqqət edin. 

• Analarda üst çənənin inkişafı, erkəklərin 
mayalanmamış ananı necə tapması, 
mayalanmışlarda vəzinin ana maddəsi 
buraxması və başqa cəhətlərə diqqətlə yanaşın.  
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4. Arılarda qan dövranı və tənəffüs 
sisteminin öyrənilməsi 

• Rəngsiz (erotrositsiz) qana malik olan arıların 
qanı haqqında məlumat əldə edin. 

• Arının ürək sistemi fəaliyyəti barədə 
məlumatları öyrənin. 

• Arıların tənəffüs sistemi haqqında məlumatlara 
yiyələnin. 

5. İfrazat orqanları və maddələr 
mübadiləsinin sürətliliyinin 
öyrənilməsi 

• Arıların ifrazat orqanları haqqında məlumatları 
öyrənin. 

• Maddələr mübadiləsinin sürətliliyinə diqqət 
edin. 

6. Arıların artım məsələlərinin 
öyrənilməsi 

• Arı ailəsinin artmasının ananın yumurta 
qoymasından asılılığını öyrənin. 

• Ananın yumurtalıqları, o cümlədən yumurta 
borucuqları, orada baş verən proseslər barədə 
məlumatlar əldə edin. 

• İşçi arının yumurtaqoyma prosesinə diqqət edin. 
• Ananın yumurtaqoymadan sonra rüşeymin 

balaçıxma mərhələsinə qədər olan dövrə qədər 
ki, prosesi öyrənin. 

• İşçi arıların yumurtadan başlayaraq çıxma 
gününə qədərki dövrü izləyin. 

• Ananın neçə gündən sonra bələdləmə, neçə 
gündən sonra cütləşmə uçuşuna çıxması və 
başqa proseslərlə əlaqədar məlumatları öyrənin. 

• Ananın yaşı, neçə il yumurtlaması və s. 
haqqındakı bilgiləri diqqətinizdə saxlayın. 

7. Arıların sinir sistemi və hiss orqanları 
haqqındakı bilgilərin öyrənilməsi 

• Məkəzi, periferiya və vegetativ sinir sisteminə 
malik olan arıların bu sisteminə daxil olanlarla 
əlaqədar bilgiləri öyrənin. 

• Arıların görməsi ilə əlaqədar bildiklərinizi 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Onların dad və toxunma instinktlərinə diqqət 
edin. 

• Arıların eşitmə, vaxtı hiss etmə və temperaturu 
seçmə instinktlərinə praktik olaraq diqqət edin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 4 

Sual 1. Ailədə ananın vəzifəsi nədir? 
A) Arılara nəzarət etmək; 
B) Yumurta qoymaq; 
C) Hegemonluq etmək; 
D) Ailədə qayda yaratmaq. 
 
Sual 2. Erkək arıların vəzifəsi nədir? 
A) Ananı mayalandırmaq; 
B) Bal gətirmək; 
C) Süd istehsal etmək; 
D) Bala çıxarmaq. 
 
Sual 3. İşçi arıların vəzifəsi nədir? 
A) Bala çıxarır; 
B) Erkək arıları öldürür; 
C) Pətəkdəki bütün işləri görür, məhsul gətirir; 
D) Düşmənləri ilə vuruşur. 
 
Sual 4. Arıların üst örtüyü hansı rəngdədir? 
A) Qırmızı; 
B) Qara; 
C) Yaşıl; 
D) Boz. 
 
Sual 5. Sancma tikanı arının harasında yerləşir? 
A) Qarıncığın axır buğumunda; 
B) Başında; 
C) Xortumunda; 
D) Ayağında. 
 
Sual 6. Arılar nə ilə qidalanır? 
A) Bal ilə; 
B) Mum ilə; 
C) Arı südü ilə; 
D) Nektar, bal və çiçək tozu ilə. 

56 
 



 

Sual 7. Arıların bel vəziləri hansılardır? 
A) Üst çənə; 
B) Alt çənə; 
C) Arxabaş; 
D) Üst çənə, udlaq, arxa baş və döş. 
 
Sual 8. Arıların udlaq və üst çənə vəziləri nə ayırır? 
A) Qidalandırıcı zülal - süd, fermentlər; 
B) Güləm; 
C) Bal; 
D) Zəhər. 
 
Sual 9. Yemin həzmi haradan başlayır? 
A) Xortumdan; 
B) Ağız boşluğundan; 
C) Udlaqdan; 
D) Bal çinədanından. 
 
Sual 10. Arıların qanı necə adlanır? 
A) Erotrosit; 
B) Hemoqlobin; 
C) Hemolimfa; 
D) Plazma. 
 
Sual 11. Arıların ürəyi neçə kameralıdır? 
A) 10; 
B) 8; 
C) 5; 
D) 3. 
 
Sual 12. Qış vaxtı arılara 1 milliqram bal hansı müddətə bəsdir? 
A) 3 günə; 
B) 1 günə; 
C) 2 günə; 
D) 4 günə. 
 
Sual 13. Ana, işçi və erkək arının inkişafı üçün neçə gün lazımdır? 
A) 12, 18, 22; 
B) 14, 16, 25; 
C) 16, 21, 24; 
D) 13, 17, 20 (rəqəmlər adların ardıcıllığı ilə verilib). 
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Sual 14. Hansı yaşda ana cütləşə bilər? 
A) 10-12; 
B) 12-13; 
C) 15-16; 
D) 7-8 (rəqəmlər günü göstərir). 
 
Sual 15. Hansı yaşda ana cütləşmək qabiliyyətini itirir? 
A) 2 yaş; 
B) 4 yaş; 
C) 3 yaş; 
D) 5 yaş. 
 
Sual 16. Ana neçə erkək arı ilə cütləşir? 
A) 10-15; 
B) 12-13; 
C) 16-17; 
D) 7-8 və daha çox. 
 
Sual 17. Ananın erkək arı ilə cütləşməsi hansı hündürlükdə baş verir? 
A) 2-3 metr; 
B) 5-6 metr; 
C) 7-8 metr; 
D) 10-12 metr.  
 
Sual 18. Ana neçə il yaşaya bilər? 
A) 6 il; 
B) 5 il; 
C) 4 il; 
D) 3 il. 
 
Sual 19. Arıların sinir sistemi neçə şöbədən ibarətdir? 
A) 1; 
B) 3; 
C) 2; 
D) Yoxdur. 
 
Sual 19. Hansı rəngləri arılar görür? 
A) Sarı, göy-yaşıl, açıq-göy, mavi, al-qırmızı, bənövşəyi, ultrabənövşəyi; 
B) Qara; 
C) Ağ; 
D) Heç bir rəngi. 
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Sual 20. Erkək arının axtarışı zamanı ana pətəkdən neçə kilometr uzağa uçur? 
A) 2-3 kilometr; 
B) 5-6 kilometr; 
C) 10-12 kilometr; 
D) 7-8 kilometr.     
 
Sual 21. İşçi arılar neçə günlüyündə təmizlik işləri görür? Neçə günlüyündə şan hörür? 
Neçə günlüyündə sürfələri yemləyir və nektarı bala çevirir? 

Təmizlik işləri Şan hörür Sürfələri yemləyir və 
nektarı bala çevirir 

A) 3-4 
B) 1-3 
C) 3-5 
D) 5-6 

2-3 
3-13 

13-14 
14-15 

23-25 
12-22 
23-24 
22-23 
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5. Arıların fizioloji və təqvim yaşı 
 

Arıların fizioloji və təqvim yaşı nəinki çox 
maraqlı, həmçinin çox vacib bir məfhumdur. Məsələ 
ondadır ki, yayda arı 35 günə yaxın, qışda isə 8 ay və 
daha çox yaşayır. Bu həm lazım, həm də maraqlıdır. 
Bu amil çox vacibdir: arını qışda götürsək, həyatının 
sonunda o, yaşlı arıdan təqvimə görə böyük, fizioloji 
olaraq isə cavan olur. 

Arı yazda sürfəni ana südü ilə yemləyə bilər. 
Beləliklə, o, fizioloji cəhətdən cavandır. Qış arıları 
həyata necə göz açır? Bu vəziyyətə keçməyən 
arılardan onlar nə ilə fərqlənir? Bunun üçün onlara 
hansı şərait yaradılıb? Digər məsələlər ətrafında bu 
təlim nəticəsində söhbət açılacaq (Şəkil 5.1).  

Ailədə arıların fəaliyyəti onların quruluşu və 
orqanlarının ardıcıl inkişafı, ailənin öz vəziyyəti və 
xarici səbəblərdən asılıdır: temperatur, sürfənin 
olmağından və s.. 

Tam inkişaf etmiş və çıxmağa hazır olan arı öz 
qovuqcuğunun qapağını deşir və oradan çıxdıqdan 
sonra ayaqları ilə baş, göz, bığ, qanad və başqa 
yerlərini təmizləyir (Şəkil 5.2). 

Çox vaxt doğulduqdan 1-2 gün sonra arılar az 
hərəkətli olur və şanlarda oturur. Bu zaman onların 
orqanizmi bərkiyir. Sonra tədricən gənc arılar pətək 
daxili müxtəlif işlərə cəlb olunur: sürfənin 
yemlənməsi və istiləşdirilməsi, nektarın qəbul və 
emal edilməsi, şanların hörülməsi ilə məşğul olur. 

Gənc arıların əsas işi isə sürfələrin 
istiləşdirilməsi və yemlənməsidir, bu səbəbdən də 
onlar yemləyici arılar adlanır. Bu yaşda gənc arılarda 
süd verən inkişaf etmiş vəzilər olur: arılar çox vaxt 
sürfə ilə olan qovuqcuqları bəsləyir və onlara yem 
verir. 

Məlumdur ki, gənc arılar bir günə bal və güləm 
(Şəkil 5.3) (çiçək tozu) qarışığı ilə yaşlı arı 
sürfələrini, südlə isə gənc sürfə və anaları yemləyir. 
Eyni zamanda müəyyən olunub ki, gənc arıların 
pətəkdən uçmadığı həyat dövrü ərzində gördükləri 
işlərin ardıcıllığı eyni ailədən olan müxtəlif arılarda 
fərqli olur. 

 

 
Şəkil 5.1. Arı sürfələri 

 

 
Şəkil 5.2. Çıxmağa hazır olan arılar 

 

 
Şəkil 5.3. Güləm arı yemi 
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Arıların pətəkdə gördüyü işlər çox olur. Buna baxmayaraq, bir işi ardıcıl olaraq bir neçə arı 
yerinə yetirir. Məsələn, şanın bir qovuqcuğu bu cür təmizlənir: hər hansı bir işi bir arı başlayır, 
ondan sonra eyni işi ikincisi davam eləyir, sonra üçüncüsü və s.. Hər bir arı bir-iki saat ərzində 
pətəkdə bir neçə iş görür, lakin öz başladığı işi axıra kimi heç vaxt yerinə yetirmir. 

Sürfənin qovuqcuqlarının möhürlənməsi, qovuqcuqların təmizlənməsi, onun balla 
doldurulması, qovuqcuqlardan qapağın çıxarılması və ya balla möhürlənməsi kimi işləri arılar 
əvvəlcədən başlayıb və işin çox bir hissəsini başqa arılar yerinə yetiribsə o halda axıra çatdırır. 

Orta hesabla doğulduqdan yeddi gün sonra gənc arılar pətəklərdən uçur. Əlbəttə ki, çoxlu 
gənc arılar gündüz vaxtı, isti, təmiz havada saat 11:00-13:00 arası pətəklərdən çıxır və başıaşağı 
pətəyin uçuş bacasının yanında uçur. Bu da ananın mayalanma uçuşu və ya arıların uçuşu 
deməkdir. 

Bu uçuş zamanı arılar öz mədələrini həzm olunmayan yeməklərin qalığından boşaldır və öz 
yuvalarının yeri ilə tanış olur. Uçuş ümumilikdə 20-30 dəqiqə davam edir, halbuki hər arı yalnız 
bir neçə dəqiqə uçur. 

Arılar növbəti uçuş zamanı yavaş-yavaş uçar ki, nəinki öz pətəkləri, onun forma və rəngi, 
həmçinin pətəyin ətrafı və ətrafdakı əşyaları yadda saxlaya bilsin. Belə olmadıqda onlar səhvsiz 
və tez öz yuvalarını tapa bilməz. 

Yaxşı havada arılar hər gün uçuş edir. Uğultu ilə müşahidə olunan uçan gənc arıların güclü 
uçuşu, əsasən bir neçə gün tutqun havadan sonra olur. Şanlar bir-birinə yaxın olarsa, çox zaman 
zəif ailələrin gənc arıları daha güclü qonşu arıların bərk uğultusuna gedir. Bu cür halda bir 
ailənin digərlərinin hesabına arzuolunmaz güclənməsi baş verir. 

Arıların güclü uçuşu ailənin sağlam və böyük olmasını göstərir. İlk uçuşdan 5-10 gün sonra, 
bəzən də tez arılar o dərəcədə pətəklərə yaxından baxır və yerlə tanış olur ki, hətta nektar və 
çiçək tozunun dalınca uçmağa başlayır. Məhz bu vaxtdan uçmayan gənc arılardan fərqli olaraq 
nektar və çiçək tozu dalınca yığıma gedən arılar uçan arılar adlanır. 

Uçmayan arıların uçan arılara keçid dövrü ətrafdakı şərait və ailənin vəziyyətindən asılı 
olaraq kəskin şəkildə dəyişilə bilər. Belə ki, əsas yığım zamanı arılar daha tez uçur. Eyni şey uçan 
arıların müəyyən itkisi zamanı da baş verir. 

Uçmayan arıların uçan arılara keçid vaxtı ailənin beçəverməyə hazırlaşarkən yubana bilər. 
Arılar əvvəlki kimi uçuş fəaliyyətinin ilk dövründə pətəkdə işlərin yerinə yetirilməsində iştirak 
edir. 

Arılar yaxında çiçək tozu və nektar tapmadıqda onun dalınca çox uzağa (bəzən 5-6 
kilometrə kimi) uça bilər, lakin arıların gün ərzində bir neçə dəfə elədiyi məhsuldar uçuş 1-2 
kilometr məsafəyə olan uçuş hesab olunur. Yığım mənbəyi nə qədər yaxın olarsa, arılar ondan 
daha yaxşı istifadə edər və bitkilərin tozlanması daha keyfiyyətli olar. 

Arıların həyatında gündəlik müşahidə onu təsdiqləyir ki, uçan arıların yaddaşı yaxşı olur. 
Onlar yığım dalınca müxtəlif istiqamətlərdə uçur, lakin yuvaya yolu tapır və yığım tapılan yerə 
yenidən qayıda bilir. 
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5.1. Arıların yaşama müddəti 

Yayda arıların ömrü qısa olur. Yayda arıların əksəriyyətinin yaşama müddəti təxminən 6 
həftəyə çatır. Sözsüz, yazda doğulan arılar payıza qalmır. Yayın sonunda doğulan arılar qışlama 
yerinə gedir. Bu cür arılar bir neçə ay yaşayır, onlar qışlamağa hazırdır və bir neçə həftə ərzində 
yazda yaşaya bilər. 

Sürfənin qidalanması və ona qulluq, şanların bərpası, yuvaların qızdırılması və ya 
havalandırılması, xüsusi ilə nektarın yığımı və emalı kimi gərgin iş arıların sürətlə işləməsinə 
səbəb olur. Məhz bu səbəbdən əsas yığım zamanı iştirak edən arılar təxminən 30 gün yaşında 
ölür. 

Arıların yaşama müddəti, ailənin yaşayış şəraiti, xüsusilə ailənin gücündən asılılığını çox 
mühüm bir amil kimi nəzərə almaq lazımdır. 

Güclü ailələrdə arılar yayda 45-50 gün və daha çox yaşayır, hərçənd ki, zəif ailələrdə onların 
ömrü bir yarım-iki dəfə qısalır. Çox zəif ailədə (kiçik ailəcikdə) güclü ailəyə nisbətən arı iki-üç 
dəfə sürətlə qocalır, bu da onunla izah olunur ki, zəif ailədə hər ayrı ailə çox iş görür, qidalanmaq 
şəraiti isə güclü ailəyə nisbətən çox pis olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, artım mövsümünün sonunda doğulmuş və ailədə olmadığı 
səbəbindən sürfələri südlə yemləməyən arılar 8 ay və daha çox yaşaya bilər. Əlbəttə, göstərilən 
dövrdə arılar çox miqdarda nektar və çiçək tozu yığmır. Bu həmçinin orqanizmin qocalmadan 
qorunub saxlanılmasını göstərir. 

Məlumdur ki, yalnız gənc arılar süd verir. Yayda bu arıların yaşı 16-18 günə çatır, lakin 
yazda onların yaşı 6-7 aydır: fizioloji olaraq onlar cavandır, çünki onlar da eyni zamanda süd 
verir və sürfəni yemləyir. 

Qışa hazırlıq prosesində arılar bədənin bütün hissələrində azot maddələrini saxlayaraq 
ehtiyat üçün yığır. Çox bir hissəsi ehtiyat qida maddələri üçün tutumlu olan, qarıncıqda yerləşən 
və sürətlə inkişaf etmiş piy cismində yığılır. 

Qışda arılar az zülal tərkibli maddələrlə qidalanarkən arılar öz orqanizminin tələblərini 
bədənlərindəki yığılan azot maddələrinin hesabına ödəyir.  

Fevralın sonunda yuvada doğulan sürfənin yetişməsi üçün bu, çox vacib amildir. Bu vaxt 
sürfələrin sayı az olur, arılar güləmlə qidalana bilmir və bədənlərindəki ehtiyat hesabına süd 
hazırlamağa məcbur olur. 

Payızda şəkərlə yemləmə arıların qarınlarında azotun tərkibinə təsir göstərir. Qidalanma 
zamanı arıların qarınlarında azotun tərkibi 20 faizə kimi azalır, baxmayaraq ki, bədənin digər 
hissələrində onun miqdarı artır. Aydındır ki, şəkər şərbətinin emalı üçün lazım olan zülal 
maddələri arılar piy cismi hüceyrələrində ayırdıqları ehtiyatdan ferment halında yemə qatır. 

Arıların yaşama müddəti piy cisminin inkişafından asılıdır, şəkər şərbətinin emalı isə 
arıların yaşama müddəti və arı ailələrinin yaz inkişafına mənfi təsir göstərir. 

Qışa hazırlıq prosesində arıların orqanizmində qış ərzində onların istifadə etdiyi çoxlu 
sayda piy ehtiyatları yığılır. Ən çox piy qarıncığın piy cismində yığılır. Payızda qarıncıq böyüyür. 
Qışa dözümlü arıların bədənində payızda çoxlu piy yığımları olur. 

Qeydə alınıb ki, qlikogenin miqdarı arıların bədənində faiz nisbətində artıma doğru dəyişir. 
Digər həşəratlarda olduğu kimi arılar qışa hazırlıq dövründə sayı onların qışlama və qışa 
dözümlülük xüsusiyyətlərindən asılı olaraq çoxlu qlikogen ayırır. 
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Məlumdur ki, 6-9 günlük yaşında olan yemləyici arılarda udlaq vəziləri yaxşı inkişaf edir, 
12-18 günlük yaşında olan şan hörən arılarda isə mum vəziləri maksimal olaraq inkişaf eləyir. 

Müxtəlif yaşlı arıların hərəkətlərini müşahidə nəticəsində məlum olmuşdur ki, həyatı dövrü 
ərzində arılar ardıcıl olaraq bir neçə işi yerinə yetirir, onların dəyişməsi də yaşa uyğun olur. Elə 
məlumatlar da müşahidə olunub ki, arılar həyatlarının ilk günündən yuvada hər bir işi görə bilir: 
qovuqcuqları təmizləyir, hər yaşda olan sürfələri yetişdirir, şanları hörür. 

Sözsüz ki, fizioloji, anatomik və biokimyəvi dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır, çünki onlar bir-
birinə bağlıdır. Güləmin səmərəli istifadəsi və onun həzmi arıların bədənində zülal 
birləşmələrinin yığılmasına gətirib çıxarır ki, bu da onlarda udlaq vəzilərinin sürətlə inkişafına 
səbəb olur. 

Müəyyən olunub ki, bu dəyişikliklərin həcmi bir çox amillər, əsasən də ailədə sürfənin 
olmasından asılıdır. 

Bu gün artıq dəqiq bəllidir ki, arıların həyatında pətək dövrü, əsasən gənc nəslin 
bəslənməsi, ikinci dövrü isə bal və güləmin axtarışı və emalı ilə bağlıdır.  

İlk günlərdə arıların orqanizmində bəzi vəzilərin inkişafı və zülal maddələrinin yığılması ilə 
müşahidə olunan hazırlıq prosesləri baş verir. Belə ki, pətək arılarının həyatında müəyyən dövr 
olur ki, onlar anatomik və fizioloji xüsusiyyətlərinə görə süd vermir, bu isə o deməkdir ki, onlar 
kiçik sürfələrin südlə yemlənməsində iştirak etmir. 

Mövsüm ərzində bu dövr kəskin şəkildə dəyişilir. Yaz və yaşlı nəsli olan arılarda bu dövr 3-
5 gün davam edirsə, payız nəsli olan arılarda isə bu müddət bir neçə ay davam edir. Bu, arıların 
fizioloji və təqvim yaşının fərqinin əsas göstəricilərindən biridir. Bu, çox vacibdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, payız nəsli olan arılar xüsusi şəraitdə qalır: onlar sürfəni az 
yemləyir və ya heç yemləmir. Payız nəsli olan arıların bəzilərində isə qışda da udlaq vəzilərinin 
çıxış kanallarında hormonlar olmur, baxmayaraq ki, vəzilər yaxşı vəziyyətdə olur. 

Payız nəsli olan arılarda növbəti ilin yazında vəzilərin işinin bərpası üçün lazım olan çoxlu 
sayda zülal birləşmələri yığılır. 

Bu nəsildən olan arılar güləmlə qidalanmaq ilə fərqlənir, bu səbəbdən də digər nəsildən 
olan arılardan fərqli olaraq həzm zamanı iştirak edən fermentlər çox az olur. Bu səbəbdən də 
qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən fizioloji proseslər onlarda geri qalır, növbəti ilin yazında isə 
yenidən bərpa olunur. 

Güləmlə sürətlə qidalanmaq və zülal maddələrinin yığılması 5-18 günlük yaşında olan 
arılarda udlaq vəzilərinin inkişafı və işləməsinə səbəb olur. Bu yaşda olan arılar süd verə, 
həmçinin də sürfəni yetişdirə bilir. Bu müddət də kəskin şəkildə dəyişilə bilər. 

Yaz nəsli olan arılar, həmçinin zəif ailələrdə vəzilərin sürətlə inkişafı və işləməsi artır, yaşlı 
arılarda isə bir neçə günə qədər azalır. Payız nəsli arılarda udlaq vəzilərinin hormon dövrü 
növbəti ilin yazında olur. 

Udlaq vəzilərinin fəaliyyətinin bərpası üçün iki əsas şərt lazımdır: arıların bədənində 
yüksək səviyyədə zülal birləşmələrinin miqdarını saxlamaq və arıların güləmdən qidalanmaq 
xüsusiyyətini bərpa eləmək. Bu cür arılarda vəzlər nisbətən inkişaf etmiş, konservləşmiş halda 
olur və onlar müəyyən şəraitdə öz fəaliyyətini bərpa edə bilər.  
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Yaşlı arılarda udlaq vəziləri morfoloji xüsusiyyətlərinə görə yeni doğulmuş arıların 
vəzilərindən çox da fərqlənmir, onların fəaliyyətini bərpa etmək qeyri-mümkün olur. Bu, onunla 
izah olunur ki, uçan arılar güləmi həzm edə bilmir, nəticədə isə onların bədənində zülal 
maddələri kəskin şəkildə azalır. 

Beləliklə, bu cür qənaətə gəlmək olar ki, arıların fəaliyyətini fizioloji vəziyyət və müəyyən 
dərəcədə yaşı ilə müəyyən etmək olar. Bu səbəbdən məlum olur ki, nə həyat dövrü, nə də vaxt 
hesabı (təqvim yaşı) arıların həyat fəaliyyətində rol oynayır, məhz fizioloji yaş onların həyatında 
çox vacib amil hesab olunur. 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıların fiziolji və təqvim yaşı təlim elementini öyrənməyə başlayarkən qış arılarının həyata 
necə göz açması, bu vəziyyətə keçməyən arılardan onların nə ilə fərqləndiyi, bunun üçün 
onlara hansı şəraitin yaradıldığı və başqa məsələləri öyrənməyə çalışın. 

2. Çöl işlərinə gedənə qədər gənc arıların hansı işləri görmələri barədə mövcud bilikləri 
öyrənin. 

3. Gənc arıların neçə gündən sonra uçuşa çıxdıqları, necə hərəkət etmələri, hansı məqsədlə uçuş 
etmələrinə diqqət edərək öyrənin. 

4. Arıların güclü uçuşunun nədən xəbər verdiyini diqqətinizdə saxlayın.  

5. Yığım vaxtı arıların güclü və gərgin işləməsi, bu gərginliyin onların ömür yolunu necə 
qısaltmasını öyrənin. 

6. Payızdan qışlamaya girən arıların cavan qalmasının səbəblərini öyrənin. 

7. Şəkərlə yemlənən arılarda azotun azalmasının səbəbini öyrənin və gələcək işinizdə əsas 
tutun.  

8. Arıların yaşama müddətinin piy cismindən asılılığına diqqətlə yanaşın. 

9. Arıların həyatında pətək dövrü (birinci dövr) və ikinci dövrün xüsusiyyətlərinə diqqətlə 
yanaşın.  

10. Arıların həyatında fizioloji yaşın əsas amil olmasına diqqət edin və öyrənin. 
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər 

 

Fəaliyyət və tapşırıqlar Təlimat və tövsiyələr 

1. Gənc arıların ilk gündən həyat və 
fəaliyyətlərinin öyrənilməsi 

• Yayda arıların 35 günə yaxın, qışda isə 8 ay və 
daha çox yaşamasına baxmayaraq, fizioloji 
cəhətdən cavan olmasına diqqət edin. 

• Qovuqcuqdan çıxan arının öz-özünü 
təmizləməsi, 1-2 gündən sonra isə pətəkdaxili 
işlərə qoşulması, bir sözlə, uçuşa qədərki 
dövr həyatını öyrənin. 

• Arıların başladığı işi axıra çatdıra bilib-
bilməməsini öyrənin. 

• Onların təlim uçuşlarının əhəmiyyətini 
öyrənin. 

• Arıların “güclü yaddaş”a sahib olmasına 
diqqət edin. 

2. Arıların yaşama müddətinin öyrənilməsi 

• Yay və qışda arıların nə qədər müddət 
yaşaması barədə bilgilərə yiyələnin və 
səbəblərini öyrənin. 

• Güclü və zəif ailələrdə işçi arıların yaşama 
müddətinin müxtəlifliyinə diqqət edin və 
səbəblərini öyrənin. 

• Arının bədənindəki azot maddələrinin onun 
həyatı üçün əhəmiyyətini öyrənin və onun 
pozulmasının səbəblərinə diqqət edin. 

• Piy ehtiyatlarının arı üçün əhəmiyyətinə 
diqqət edin. 

• Arılarda udlaq vəzisi, mum vəzisinin hansı 
yaş dövründə necə inkişaf etməsinə diqqət 
edin. 

3. Arılarda fizioloji, anatomik və biokimyəvi 
dəyişikliklərin nəzərə alınması və 
öyrənilməsi 

• Fizioloji, anatomik və biokimyəvi 
dəyişikliklərin həcminin müxtəlif amillərdən 
(əsasən ailədə sürfənin olmasından) 
asılılığına diqqət edin. 

• Anatomik və fizioloji xüsusiyyətlərinə görə 
pətək arılarının bəzən südlə yemləmədə 
iştirak etməmələrinin səbəbini öyrənin və bu 
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qüsurun nə qədər müddətə aradan 
qaldırılmasına diqqət edin. Bunun fizioloji və 
təqvim yaşının əsas göstəricilərindən biri 
olmasını nəzərə alın. 

• Payız nəsli arılarının başqa (yaz, yay) dövr 
arılarından fərqli cəhətlərini müəyyən edin. 

• Yaza çıxan arılarda (güləmlə qidalanan) udlaq 
vəzilərinin fəaliyyətinin bərpa şərtlərini 
öyrənin və diqqət mərkəzində saxlayın. 

• Beləliklə, nə həyat dövrü, nə təqvim yaşının 
arıların həyat fəaliyyətində rol oynaması, 
yalnız fizioloji yaşın onların həyatında vacib 
amil olmasına diqqət edin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 5 

Sual 1. Hansı ailələrdə arılar yaxşı fəaliyyət göstərir? 
A) Zəif ailələrdə; 
B) Güclü ailələrdə; 
C) Orta; 
D) Hamısında. 
 
Sual 2. Arıların fəaliyyəti xarici mühitin hansı amilindən asılıdır? 
A) Temperatur, sürfənin olmağından; 
B) Günəşli olmağından; 
C) Ananın yumurtalamağından; 
D) Arıçının işləməyindən. 
 
Sual 3. Pətəkdə hansı arılar iş görür? 
A) Yaşlı arılar; 
B) Erkək arılar; 
C) Gənc arılar; 
D) Bütün arılar. 
 
Sual 4. Çiçək tozu (güləm) arıları, əsasən hansı maddə ilə təmin edir? 
A) Vitaminlərlə; 
B) Turşularla; 
C) Antibiotiklərlə; 
D) Zülalla. 
 
Sual 5. Arılar neçə gündən sonra həyatlarının ilk uçuşunu edir? 
A) 5 gündən; 
B) 6 gündən; 
C) 7 gündən; 
D) 8 gündən. 
 
Sual 6. Arıların uçuşu nə qədər davam edir? 
A) 20-30 dəqiqə; 
B) 1 saat; 
C) 2 saat; 
D) 2,5 saat. 
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Sual 7. Arıların neçə kilometr məsafəyə uçuşu məhsuldar uçuş hesab olunur? 
A) 1 kilometr; 
B) 1-2 kilometr; 
C) 3 kilometr; 
D) 5-6 kilometr. 
 
Sual 8. Arılar hansı mövsümdə daha çox yaşayır? 
A) Yayda; 
B) Yazda; 
C) Qışda; 
D) Payızda. 
 
Sual 9. Hansı arılarda piy ehtiyatları çoxdur? 
A) Qışlayan arılarda; 
B) Yaşlı arılarda; 
C) Cavan arılarda; 
D) Bütün arılarda. 
 
Sual 10. Qlikogen ehtiyatları hansı arılarda çoxdur? 
A) Yaşlı arılarda; 
B) Qışlayan arılarda; 
C) Ana arıda; 
D) Cavan arılarda. 
 
Sual 11. Yaşlı arılarda yaşama müddəti nə qədərdir? 
A) 1 ay; 
B) 3 ay; 
C) 5 ay; 
D) 6-7 ay. 
 
Sual 12. Qışlayan arılarda yaşama müddəti nə qədərdir? 
A) 3 ay; 
B) 5 ay; 
C) 7 ay; 
D) 8 ay. 
 
Sual 13. Arının hansı yaşı həlledici hesab olunur? 
A) Arıların fizioloji yaşı; 
B) Arıların təqvim yaşı; 
C) Hər ikisi; 
D) Heç biri. 
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Sual 14. Arıların şəkərlə payız yemlənməsi hansı nəticəni verə bilər? 
A) Qarınlarında azotun miqdarı azalır; 
B) Vitaminləri azalır; 
C) İshal prosesi baş verir; 
D) Arılar bir-birini didir. 
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6. Arı cinsləri və onların seleksiyası 
 

Arıçılıqda zooloji təsnifata görə coğrafi arı cinsləri növləri, praktikada isə yerli cinslər 
yayılıb (Şəkil 6.1). Professor Fridrix Rutnerin təsnifatına əsasən, Yer üzündə 25 növ bal arısı cinsi 
var. 

 
Şəkil 6.1. Bal arısının cinsinin anaları və işçi arıları 
1 - Karpat;  
2 - Bozdağ Qafqaz; 
3 - Ukrayna çöl; 
4 - Orta Rusiya; 
5 - İtaliya cinsləri. 

 
Zavod cinslərini bu günə kimi almaq mümkün olmayıb. Cinslərinin struktur tərkibi xətlər və 

ailələrdən ibarətdir. Arıçılıq sənayesində sözün tam mənasında heç bir zavod cinsi olmamasına 
baxmayaraq, 20-ci əsrin sonlarında İngiltərədə Adam Kerle adlı bir keşiş tərəfindən tünd meşə 
və italyan arı cinslərinin əsasında əfsanəvi Bakfast arısı yaradılmışdır. 

Hər cinsdə populyasiyanın öz yeri var. Təbii şəraitlər - iqlim, yem bazası, bal yığımının təsiri 
altında arıların cinsləri və populyasiyası yaranıb. Bal arısının iki növü daha çox yayılıb: Avropa 
və Qafqaz. Onların hər birinin populyasiyası, cinsi, qrupları və yarımqrupları var. 

Cinslərin əksəriyyəti Avropada formalaşıb: İtaliya, Krayn, Karpat, Ukrayna çöl. Onların 
bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri məhsuldar, mehriban, qışa dözümlü cinslərin istifadə edilməsi 
məqsədi ilə öyrənilir ki, balın istehsalı və kənd təsərrüfatı entomofil bitkilərinin effektiv 
tozlanmasını artırmaq mümkün olsun. 

İtaliya cinsi daha çox yayılıb (50 ölkədən çox). İkinci yerdə Bozdağ Qafqaz cinsidir (40 
ölkədən çox). 
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6.1. Karpat arı cinsi 

Təbii yaşayış yeri Karpatdır. Arıların bədən 
rəngi bozdur. Karpat arıları xarici görünüşünə görə 
Ukrayna çöl arılarına yaxındır. Xortumunun 
uzunluğu 6.3-7.0, üçüncü tergitin eni 4,8 millimetr, 
bir günlük işçi arılarının kütləsi 110, mayalanmamış 
ana arının bədəninin çəkisi 185, mayalanmış ana 
arının isə 205 milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı 
zamanı ana arı bir gündə 1200-1800, yayda isə 2000 
və daha çox yumurta qoyur. Arının möhürü ağdır, 
“qurudur” - arının balı ilə mum qapağı arasında kiçik 
hava boşluğu qalır. Az beçəverən, nektarın 
mənbələrini sürətlə axtarmağa meyllidir, gün ərzində 
8 növ nektarlı bitkinin üzərinə qona bilər (Şəkil 6.2). 
Bu cinsin arıları sülhsevər və qışa dayanıqlıdır.  

Nisbətən az miqdarda şəkər olduqda, həmçinin 
havanın çiskin və yüksək rütubəti olduqda belə 
Karpat cinsindən olan arılar nektar yığmağı bacarır.  
 
6.2. Bozdağ Qafqaz arı cinsi 

Bu cinsin bir neçə populyasiyası vardır:  

• Dərə populyasiyası - şiddətli istilərə yaxşı 
uyğunlaşmış, qarın seqmentlərində sarı 
halqaların olması ilə fərqlənir; 

• Qabaqtəpə populyasiyası - Azərbaycanda 
yayılmış, xüsusiyyətlərinə görə boz gürcü 
arılarına yaxındır; 

• Yüksək dağlıq boz Gürcüstan 
populyasiyası - Gürcüstan, Abxaziya, Meqrel 
və Yuxarı Svanetiyada yaşayır, sarı zolaqsız 
boz rəngə sahibdir, digər arı növlərindən daha 
aşağı temperaturda (müsbət 6 dərəcədən 8 
dərəcəyə qədər) təmizlik uçuşuna qadirdir.  

Bunlarla yanaşı - Şimali Qafqaz, Meqrel, 
Abxaziya, Kaxetiya populyasiyaları mövcuddur. Bu 
müxtəliflik cinsin formalaşmasında iqlim şəraitinin 
müxtəlifliyi ilə izah olunur.   

 
Şəkil 6.2. Karpat cinsi 

 

 
Şəkil 6.3. Bozdağ Qafqaz arı cinsi 

 
 

Bozdağ Qafqaz arı cinsi Qafqaz və Qafqazyanı dağlıq bölgələrdə daha çox yayılıb (Şəkil 6.3). 
Qarın üzükləri qara, üzərindəki tüklər isə boz rəngdə olur. Bədən rəngi - qarın halqaları qaradır, 
boz çalarlarla, əsasən qarın seqmentlərində sarı halqaların olmaması ilə fərqlənir. Qarnının ilk 
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seqmentlərində sarı halqaların olması cinsin mələzləşməsi (hibrid) deməkdir (Şəkil 6.4). 
Ölçülərinə görə Orta Rusiya və Ukrayna çöl 

arılarından kiçikdir, lakin uzun ayaqlar və qanadları 
var, eyni zamanda digər bütün arı cinslərindən uzun 
sorucu ağız aparatı ilə fərqlənir. Xortumunun 
uzunluğu 6.6-7.2  (Şəkil 6.4), üçüncü tergitin eni 4,7 
millimetr, bir günlük işçi arıların kütləsi 75-90, 
mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 180, 
mayalanmış ana arının isə 200 milliqramdır. Ailənin 
yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 1100-1700 
ədəd yumurta qoyur. 

Xitin qabığı bozdur, adının mənşəyi də burdan 
götürülüb. Balın möhürü tünd, “nəmdir” - arılarının 
balı ilə mum qapağı arasında hava boşluğu qalmır: 
qapaq bütün çəkisi ilə balla əlaqəyə girir. 

Bal yığımının əvvəli nektarı şan olan yuvalarda 
saxlayır, bu isə ananın yumurta qoymasını 
məhdudlaşdırır. Bu xüsusiyyət ailələrə, əsasən çox 
olmayan bal yığımından səmərəli istifadə etməyə 
imkan verir. 

Səhər-səhər arılar digər cinslərdən tez bal 
yığımı işinə başlayır, axşam isə gec uçur (aşağı 
temperatur və havanın yüksək rütubəti olduğu 
təqdirdə işləyir). Nektarın mənbələrini sürətlə 
axtarır, gün ərzində 15 növ nektarlı bitkinin üzərinə 
qonur (Şəkil 6.5). Mehriban, (sülhsevən), az 
beçəverəndir, 5-10 analıq hazırlayır, ananın sakit 
əvəzlənməsinə (öz-özünə əvəz olunan) meyllidir. 
Onlar arıların digər cinslərindən daha çox yuvanı 
təmizləyir. 

 
Şəkil 6.4. Mələz və saf arılar 

 

 
Şəkil 6.5. Nektar toplayarkən 

 

Uzun uçuşsuz müddət zamanı ailə pis qışlayır. Digər ailələrdən bal oğurluğuna meyllidir, öz 
yuvalarını isə yaxşı qoruyur. Bu cinslərdən olan arı ailələri az olur, bu isə dik pətəklərdən istifadə 
edilməsini çətinləşdirir. Bərəmum (propolis) və güləmi arılar yuvada özləri üçün yaxşı tədarük 
edir. 

Qışa dözümlülük, bal məhsuldarlığının artırılması və ağız sorucu aparatının uzadılması 
istiqamətində seleksiya aparılır. 

Meqrel populyasiyası Bozdağ Qafqaz cinsinə aiddir. Qafqazın hündür dağ bölgələrində 
yayılıb. Bu cinsdən olan arı populyasiyasından ən məhsuldar və qışa dözümlü hesab olunur, onun 
uzun sorucu ağız aparatı var - 7,1-7,2 millimetrdir. Tünd-boz rəngdə, mehriban, beçəverməyən, 
bal yığımı mənbələrinin axtarışı zamanı fəaldır, bütün yığım, o cümlədən zəif yığımlardan yaxşı 
istifadə edir. 
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6.3. Ukrayna çöl cinsi 

Ukrayna çöl cinsi Ukraynanın çöl və cənub meşəlik-çöllüyündə yayılıb. Onun kökləri barədə 
birmənalı fikir yoxdur, bəziləri onu Orta rus cinsinin cənub qolu kimi hesab edir, digərləri isə 
arıların Karpat cinsi ilə əlaqələndirir (Şəkil 6.6). İşçi arıların bədəni açıq-boz rəngə malikdir. 
Xortumunun uzunluğu 6.3-6.7, üçüncü tergitin eni 4.7 millimetr, bir günlük işçi arılarının kütləsi 
105, mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 180, mayalanmış ana arının isə 200 
milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 1500-1900 ədəd yumurta qoyur. 
Müxtəlif çöl otlarından alınan nektardan yaxşı istifadə edir. Ukrayna çöl cinsini meşəlik-
çöllükdən meşəliyə keçən bölgələrdə saxlayırlar - bu cinsin tələblərinə cavab verən yem bazası 
olan Kirovoqrad vilayəti və bir çox digər bölgələr, həmçinin yerli istifadə üçün Karpat və 
meşəlikdən başqa, bütün vilayətlərdə saxlayırlar. Son 50 il ərzində Ukrayna çöl cinsi müəyyən 
dərəcədə Qafqaz cinsləri, əsasən də Bozdağ Qafqaz meqrel populyasiyası ilə qırmızı yonca 
toxumluqlarının tozlandırıcısı kimi mələzləşib. 

 
Şəkil 6.6. Ukrayna çöl cinsi 

Ondan da əvvəl Ukrayna çöl arıları İtaliya cinslərinin mehriban məhsuldar anaları ilə 
mələzləşib. Son vaxtlar Karpat arıları ilə mələzləşir. Çürümə və nozematoza qarşı dözümlüdür, 
cökədə olan nektardan yaxşı istifadə edir. 

Arıların ölçüsü nisbətən böyük olur, qışa dözümlüdür, çox da mehriban deyil, 15-20 analıq 
hazırlayır, balın möhürü açıq, “qurudur”, çox gövdəli pətəkdən yaxşı istifadə edərək güclü ailələr 
yaradır. Lakin nektar mənbələri axtararkən kifayət qədər fəal olmur və gün ərzində 2-3 növ 
balverən bitkilərin üzərinə qonur, tərkibində 14 faiz və daha çox şəkəri olan nektar seçir. 
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6.4. Orta Rusiya arı cinsi 
Böyük bir ərazini əhatə edir və çox sayda populyasiyanı təmsil etdiyi üçün bir super cins 

olduğunu düşünməyə əsas verir. Bu cinsin arıları təxminən 8000 il əvvəl böyüyən meşələrdə 
məskən salaraq Avropanın qərb, mərkəzi, şərq və şimal hissələrində geniş yayılmağa başladı. 
Orta rus arlarının təbii köçürülməsi Başqırd və meşə populyasiyası ilə birlikdə Rusiya, həmçinin 
Belorusiya, Baltikyanı və Ukraynanın meşəlik olan bölgələrində yayılıb və on səkkizinci əsrdən 
bəri Sibir ölkələrinə gətirildi. Xortumunun uzunluğu 6.0-6.4, üçüncü tergitin eni 5 millimetr, bir 
günlük işçi arılarının kütləsi 110, mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 190, mayalanmış 
ana arının isə 210 milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 1600-2000 ədəd 
yumurta qoyur (Şəkil 6.7). 

Arı iri və tünd-boz rəngdə olmaqla sarımtıl olur. 
Ailə beçə verməyə meyllidir. Beçə hazırlığı zamanı 
25-30 analıq hazırlayır. Balı yuva şanlarının yuxarı 
hissələri, calaq altlıqları, pətəklərin üst gövdələrində 
yerləşdirir, bu da dik pətəklərdə arıları saxlamaq 
üçün çox əlverişlidir. Balın möhürü ağ, “quru”, 
qışadözümlüdür, uçuşsuz 6-7 ay saxlanılır, 
nozematoz və gəzəngi zəhərlənməsinə qarşı 
dözümlüdür. Hirsli və güclü narahat olandır. Arı 
hücumuna dözümsüzdür, yuvanı zəif gözləyir. 

Cökədən olan çoxlu məhsuldar yığımlardan 
yaxşı istifadə edir, nektarın mənbələrini axtarmaqda 
fəal olmur: gün ərzində 3-4 balverən bitki növünün 
üzərinə qonur. 

İsti rayonlarda bu cinsin arıları pis işləyir və 
məhsuldarlığı az olur. Bal yığımı zamanı ana arı 
yumurtalamağı həddən artıq azaldır.  
 
6.5. Sarı Qafqaz cinsi  

Gürcüstan və Azərbaycanın bütün sarı arıları bu 
cinsə aiddir. Bir neçə populyasiyaları var - Sarı dərə 
arıları (Gürcüstan və Azərbaycan), Şimali Qafqaz 
(Kuban) sarı arıları geniş yayılmış (Krasnodar, 
Stavropol diyarları və Rostov vilayətinin çöl 
bölgələri), Sarı İran arıları (İran və qonşu bölgələrdə) 
yayılmışdır. 

Xortumunun uzunluğu 6.5-6.9, üçüncü tergitin 
eni 4.7 millimetr, bir günlük işçi arılarının kütləsi 80-
90, mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 180, 
mayalanmış ana arınınkı isə 200 milliqramdır. 
Ailənin yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 1200-
1700 ədəd yumurta qoyur (Şəkil 6.8). 

 

 
Şəkil 6.7. Orta Rusiya arı cinsi 

 

 
Şəkil 6.8. Sarı Qafqaz cinsi 
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Bədəninin rəngi açıq sarı, demək olar ki, qırmızı halqalarla rənglidir. Ana arı yumurtanı, 
əsasən şanın aşağı hissəsində qoyur. Sarı Qafqaz arıları yalnız yumşaq, isti bir iqlim şəraitinə 
uyğunlaşmışdır, qış dövrünə az davamlıdır. Bu cinsin digər cinslərdən fərqli xüsusiyyətləri var, 
bu, beçəyə meylli olmaları, 10 dəfəyə qədər beçə verməsi və 100 ədədə qədər ana arı üsküyü 
yerləşdirə bilməsidir. Onlarda tez-tez sakit ana arı dəyişmək halları olur. Sarı Qafqaz arıları dinc, 
sülhsevəndir, çərçivələrə baxarkən onu tərk etmir, ana arı işini dayandırmır. 

Çərçivələr güclü bərəmumla örtülür, balın möhürlənməsi qara "nəm"-dir. Arılar oğurluğa 
meyllidir və digər ailələrə hücum edə bilir. Pətəyi zəif qoruyur. 
 
6.6. Krain (karnika) cinsi  

Kraina arıları Cənub-Şərq Alp dağlarında (Yuqoslaviya, Avstriya) geniş yayılmışdır, burada 
təbii şəraitdə yaşayır. Cinsin adı Kraina bölgəsi (Yuqoslaviyanın ərazisi) ilə əlaqələndirilmişdir. 
Hal-hazırda, bu cins Qərbi Avropada ən çox yayılmışdır, burada yetişdirilən arı cinslərinin əsas 
hissəsini təşkil edir. İtalyan və Qafqaz arı cinslərindən sonra Karnika yayılmaqda üçüncü yeri 
tutur. Son 150 il ərzində Karnika arılarının reklamı zəif də olsa buna təsir göstərməmişdir. 
Yuqoslaviyanın Krain bölgəsindən olan Krain cinsi bəzi əlamətlərinə görə Karpat cinsinə oxşayır.  

Xortumunun uzunluğu 6.4-6.8, üçüncü tergitin eni 4.9 millimetr, bir günlük işçi arıların 
kütləsi 110, mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 185, mayalanmış ana arının isə 205 
milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 1400-2000 ədəd yumurta qoyur 
(Şəkil 6.9). 

 
Şəkil 6.9. Krain (karnika) cinsi 

Mehriban və sülhsevən, məhsuldar, qışa dözümlüdür, erkən meşə balverən bitkilərindən 
yaxşı istifadə edir. Yüksək beçəvermə qabiliyyəti və yuvada balın zəif müdafiəsi bu cinsin 
çatışmayan cəhətidir. Bu səbəbdən də Qafqaz arıları və onların yerli mələzləri olan arılar olduğu 
yerlərdə Krain arılarını saxlamaq məsləhət olunmur. 
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6.7. İtalya cinsi  

İtaliya ərazisində (Apenin yarımadası) inkişaf etmişdir. Dünyada yayılmasına görə birinci 
yeri tutur. İtaliya cinsi - İtaliya, ABŞ, Kanada və bir çox ölkələrin müxtəlif yerlərində yayılıb. 
Mənşəyi İtaliyada yerləşən Liqurqiya vilayətindəndir, ona görə də bu cinsi bəzən liquriya cinsi 
adlandırırlar. 

Bu cinsin digər sarı cinslərdən fərqi odur ki, yalnız işçi arılar və ana arı yox, həm də erkək 
arıları da sarı rəngdədir. Bədəninin ölçüsü böyük (Orta rus arısından böyükdür), az beçəverən, 
balın möhürü qarışıqdır. Pis hava şəraitində nektar dalınca uçmur. Bu cinsin mum ifrazı çox 
yaxşıdır, arılar şanı çox hamar, səliqəli və gözəl hörür. Arı böyük, az beçəverəndir, sarı rəngdə 
olur, balın möhürü qarışıqdır. Analar böyük olur, qızılı-sarı rəngdədir. Bu səbəbdən də onları 
şanlarda tapmaq asan olur. Balı gövdə və calaqlara yığır, bu isə balın sənaye istehsalı 
texnologiyası ilə istehsalı üçün çox dəyərlidir. 

 
Xortumunun uzunluğu 6.4-6.7, üçüncü tergitin eni 4.8 millimetr, bir günlük işçi arılarının 

kütləsi 115, mayalanmamış ana arının bədəninin çəkisi 190, mayalanmış ana arının isə 210 
milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı zamanı ana arı bir gündə 2000-2500 ədəd yumurta qoyur 
(Şəkil 6.10).  

 
Şəkil 6.10. İtalya cinsi 

Cinsin çatışmayan cəhəti pis qışlamasıdır. Qışlamada yemdən çox istifadə edir. 
Ailələr yaxşı və sürətlə inkişaf edir və çoxlu güc yığır. Balı gövdə və calaqlara yığır, bu isə 

balın sənaye istehsalı texnologiyası ilə istehsalı üçün çox dəyərlidir.  
Arılar oğurluğa meyllidir, tez-tez qonşu ailələrə basqın edir, çünki onlar yaşayış yerinin 

yaxınlığında bir nektar mənbəyi axtarır. Öz yuvalarını oğru arılardan yaxşı qoruyur. 
Digər cinslər arasında İtaliya cinsi akarapidoza yaxşı qarşılıq verir, lakin Orta rus arısından 

zəifdir, çünki gəzəngi toksikozu, nosematoz və Avropa çürüməsinə dayanıqsızdır. Bu xəstəliklərə 
güclü yoluxur. 
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6.8. Respublikamızda yayılan arı cinsləri və onların təsərrüfat əhəmiyyəti 
 

Azərbaycan ərazisində arıçılığın qədim tarixə malik olmasını artıq bilirik. Belə ki, hələ e.ə. 
VIII-IX əsrlərdə Zaqafqaziyadakı Urartu dövləti zamanı arıçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuşlar. X-
XII əsrlərdə Azərbaycanda arıçılıq inkişaf etmişdir.  

Hasil edilən arıçılıq məhsulları (bal və mum) başqa ölkələrə ixrac edilirdi. Ölkəmizdə 
arıçılığın tarixinin qədimliyi bir də onunla izah olunur ki, Respublikamızın ərazisində çoxlu 
yaşayış məntəqəsi və yerlər arı və onun məhsulunun adı ilə adlanır. Belə yerlərdən Balakən 
rayonu, Arısu çayı (Şahdağ zirvəsindən axıb gəlir), onun sahilindəki Arısu kəndi, Arıtəpə 
(Gədəbəy), Ballıqaya (Ağdərə), Ballıca (Xankəndi yaxınlığında), Arıqıran, Arıqayası və s. 
göstərmək olar. 

Bu göstərir ki, 2500-3000 il arıçılıq tarixi olan bir ölkənin hökmən arı cinsləri və 
populyasiyaları olmalıdır, daha doğrusu, vardır. 
          Azərbaycan Respublikasında yerli bal arısı genefondunu Bozdağ Qafqaz arı cinsinin 
Qabaqtəpə və Qonaqkənd arı populyasiyaları, Sarı Qafqaz arı cinsinin Azərbaycan, Sarı İran arısı. 
Arıçılıq ədəbiyyatlarındakı məlumatlardan aydın olur ki, Lənkəran və Naxçıvan populyasiyaları 
Sarı İran arısının İranla həmsərhəd bölgələrində yayılmışdır. Deməli, Sarı İran arısı 
populyasiyadan daha çox cins xüsusiyyətlərini daşıyır. 
 
6.8.1. Bozdağ Qafqaz arı cinsi  

Təbii yayılma sahəsi Qafqazın dağ və dağətəyi rayonlarıdır. Bu cinsdən olan arıların başlıca 
xüsusiyyəti yeni bal toplama mənbələrini tezliklə axtarıb tapması və bir növ bitkidən başqa 
balverən bitkiyə tezliklə keçməsidir. Balı əvvəlcə yuvanın bala olan hissəsi, sonra isə gövdə 
üstlüyünə toplayır. 

İşçi arıların səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, ana yumurtaqoymanı məhdudlaşdırır və 
arılar tam gücü ilə bal toplamağa cəlb olunur. Hətta bitkilərin az nektar ayırdıqları dövrdə belə, 
xeyli bal ehtiyatları toplaya bilir. Nisbətən zəif və dəyişkən balverən sahədən başqa cins arılara 
nisbətən daha çox bal toplayır. Bu arılar paxlalı bitkilərdən Orta Rusiya arılarına nisbətən çox 
məhsul toplayır. 

Bozdağ Qafqaz arıları paxlalı bitkilər, o cümlədən yoncanı başqa arı cinslərindən yaxşı 
tozlayır. Ailənin intensiv inkişafı dövründə ana gündə 1500 yumurta qoyur, beçəverməyə az 
meyllidir. Beçəvermə qızğınlığından işləməyə tez asanlıqla keçir. Qışa davamlılığı Orta Rusiya 
arılarına nisbətən zəifdir. 

Bozdağ Qafqaz arıları qış yemində gəzəngi balının olmasına çox həssasdır və nozematoz, 
Avropa çürüməsi xəstəliklərinə tez tutulur. Lakin yaxşı şərait (yüksək, keyfiyyətli yem, geniş 
yuva, qüvvəli ailə, qışlamada normal temperatur, nəmlik və s.) yaratdıqda hətta sərt iqlimli 
rayonlarda qışlamanı yaxşı keçirir. Bozdağ Qafqaz arıları olduqca sakit, oğurluğa çox həris və 
yuvanı oğru arılardan yaxşı qoruyandır.  

Qafqazda yayılmış bal arıları onun təbiəti kimi müxtəlifdir. Bozdağ Qafqaz arıları (Meqrel, 
abxaz - kartalin bu populyasiyalar Azərbaycanda yoxdur) Qabaqtəpə və Qonaqkənd 
populyasiyalarına bölünür. 
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6.8.2. Qabaqtəpə populyasiyası 

Qabaqtəpə arıları yerli iqlim şəraitinin təsiri nəticəsində yaranmışdır. Bu arı populyasiyası 
Daşkəsən rayonunun Qabaqtəpə kəndində yarandığı üçün ona Qabaqtəpə arısı deyilir. Bura 
dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə yerləşir. Tarixi məlumatlara görə burada arıçılıqla ta 
qədimdən məşğul olmuşlar. Qabaqtəpə arıları açıq-boz rəngdədir, qarın nahiyəsində sarı 
halqaları yoxdur. Bədəni boz tüklərlə örtülü olur. Qarın nahiyəsi yan və aşağıdan gümüşü rəngə 
çalır. Ananın qarnı tutqun-qəhvəyi rəngdə olur. Qabaqtəpə arıları uzun xortumlu olur. Xortumu 
6,9 millimetrdir. Bu, həmin arıların üstün cəhətlərindəndir. Bu, arıların şirə vəziləri çiçəyin 
dərinliyində olan bitkilərdən nektar toplamasını təmin edir. 

Qabaqtəpə arıları başqa Qafqaz arıları kimi sancmağa meylli deyil. Arıçılar hətta üz toru 
taxmadan işləyirlər. Beçəverməyə çox meylli deyil və yazda sürətlə inkişaf edir. Ana arı sutkada 
2000-dək yumurta qoya bilir. Arıçılıqda az beçə verən arı cinsləri və populyasiyaları yüksək 
qiymətləndirilir. Qabaqtəpə arıları məhsuldar populyasiyadır. Onlar yüksək yem axtarma və 
yemtoplama qabiliyyətinə malikdir. 

Vaxtilə Qabaqtəpə Damazlıq Arıçılıq təşkilatı fəaliyyət göstərmişdir. Arı ailələri və ana arı 
keçmiş Sovet İttifaqının müxtəlif guşələrinə göndərilirdi. Qabaqtəpə arıları Daşkəsən, Gədəbəy 
rayonları, Şahdağ və vaxtilə Murovdağ yamacları, Qabaqtəpədən Şamxorçayın yuxarı 
vadisinədək yayılmışdır. 
 
6.8.3. Qonaqkənd populyasiyası 

Bu populyasiya Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqaz dağlarının Azərbaycana aid ərazilərində 
yayılmışdır. Bozdağ Qafqaz arı cinsinin bütün xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Azərbaycanın 
şimal və şimal-qərb rayonlarında yayılmışdır. (Arıçılıq ədəbiyyatlarında, əsasən, şahdağ 
populyasiyası kimi təqdim olunur. Ancaq vəsaitin hazırlanmasında “Arıçılıq haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu” əsas götürülür.) Bu populyasiya mühitə tam 
uyğunlaşmışdır. Yaxşı şərait (yüksək keyfiyyətli yem, geniş yuva, qüvvəli ailə, qışlamada normal 
temperatur, nəmlik və s.) yaratdıqda hətta sərt iqlimi olan rayonlarda qışlamanı yaxşı keçirir. 
 
6.8.4. Sarı Qafqaz arı cinsi 

Sarı Qafqaz arı cinsi Zaqafqaziya 
respublikalarının aran zonaları və Şimali Qafqazda 
yayılmışdır (Şəkil 6.11). Mülayim isti iqlimə 
uyğunlaşmışdır. Bir qədər şimalda qışlamanı pis 
keçirir. Başqa cinslərdən çox beçəverməsi, oğurluğa 
hərisliyi və sancmaya az meylli olması ilə fərqlənir. 
Balının möhürü tünddür. (“nəm”) Ana arının 
yumurta qoyma qabiliyyəti nisbətən zəif, Bozdağ 
Qafqaz arılarına nisbətən çoxdur.  

 
Şəkil 6.11. Sarı Qafqaz arı cinsi 

Sarı Qafqaz arısının Azərbaycanda üç populyasiyası yayılmışdır: Azərbaycan, Lənkəran və 
Naxçıvan (Sarı İran arısı) populyasiyaları. 
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6.8.5. Azərbaycan populyasiyası  

Azərbaycan populyasiyası Sarı Qafqaz arı cinsinin Azərbaycanın Mərkəzi Aran rayonlarına 
uyğunlaşmış növüdür. Bu populyasiya da mənsub olduğu cinsin müsbət xüsusiyyətlərini hifz 
edərək saxlayır və yayın sərt iqlim şəraitində fəaliyyət göstərə bilir. Yazda onlarda inkişaf daha 
tez başlayır. Qışlamanı yaxşı keçirir.  
 
6.8.6. Lənkəran populyasiyası  

Bu, subtropik iqlim şəraitində yaranmış və həmin şəraitə uyğunlaşmış arı populyasiyasıdır. 
Onun rəngi, əsasən sarı, qumlu düzənliklərdə isə çirkli sarı olur. Tipik Lənkəran arı populyasiyası 
acıqlı (sancmağa çox meyllidir), beçəverməyə Sarı İran arısına nisbətən az, Bozdağ Qafqaz və 
Orta Rusiya arılarına nisbətən çox meylli, sərt qışa davamsız və oğurluğa həris arılardır. Arıçılıq 
mövsümünün qızğın dövründə bu populyasiya ailədə 60000-ə qədər arı yetişdirə bilir. Lənkəran 
düzündə bu arılar bitkilər yanvar ayında da çiçək açdıqda çiçək tozu toplaya bilir. Lənkəran arı 
populyasiyası subtropik iqlim şəraitinə uyğunlaşdığından tropik, qışı sərt keçən yerdə inkişaf 
edə bilmir. Lerik, Lənkəran, Astara və Yardımlı rayonlarının sərhəd boyu zonalarında 
yayılmışdır. 
 
6.8.7. Naxçıvan populyasiyası 

Bu qarın nahiyəsi sarı halqalı arılardır. Onun xortumu (6.4-6.9 millimetr) Bozdağ Qafqaz 
arısına nisbətən qısadır. Bir günlük işçi arılarının kütləsi 90-100, mayalanmamış ana arının 
bədəninin çəkisi 200, mayalanmış ana arının isə 220 milliqramdır. Ailənin yaz inkişafı zamanı 
ana arı bir gündə 1200-1700 ədəd yumurta qoyur. Bu populyasiyadan olan arılar cənub-qərbin 
iqliminə yaxşı uyğunlaşmış və belə şəraitdə bol bal məhsulu toplayır. Balı tünd (“nəm”) 
möhürləyir. Lakin uzun sürən qışa davamsızdır. Naxçıvan arı populyasiyası öz sakitliyi ilə başqa 
arı cinslərindən seçilir. O, zəif arılara hücum edib bal ehtiyatını oğurlamaq və tez-tez beçə 
verməyə çox hərisdir. Mövsüm ərzində 20-30-a qədər ana yuvası qurur, 4-5 dəfəyədək beçə verə 
bilir. Bu arı cinsi Naxçıvan ərazisində yayılmışdır. 

Azərbaycanda yayılan arı cinsləri və populyasiyalarının coğrafiyası aşağıdakı cədvəldə daha 
aydın əks olunmuşdur (Cədvəl 6.1). 

Bal arısı 
cinslərinin adı 

Bal arısı 
cinslərinin 

populyasiyaları 
Rayonların adları Köçürülən ərazilər 

Bozdağ Qafqaz 

Qabaqtəpə Qazax, Ağstafa, 
Tovuz, Şəmkir, 
Gədəbəy, Daşkəsən, 
Göygöl, Goranboy, Bərdə, 
Tərtər, Füzuli, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın və 
Cəbrayıl, Əsgəran, Ağdərə, 
Şuşa, Xocalı, 
Kəlbəcər 

Kiçik Qafqazın dağlıq 
və dağətəyi bölgələri: 
Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Goranboy, 
Şəmkir, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Cəbrayıl, Əsgəran, Ağdərə, Şuşa, Xocalı, 
Füzuli, Kəlbəcər, Samux Aran bölgələri:  
Qazax, Ağstafa, Tovuz, Bərdə, Yevlax, 
Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ağcabədi, 
Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, İmişli 

Qonaqkənd Quba, Qusar, Xaçmaz, 
Şabran, Xızı, Siyəzən, 

Böyük Qafqazın dağlıq 
və dağətəyi bölgələri: 
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Abşeron, Qobustan, 
Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, 
Qəbələ, Şəki, Oğuz, Qax, 
Zaqatala və Balakən 

Quba, Qusar, Xızı, Qobustan, Şamaxı, 
İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Oğuz, Qax, 
Zaqatala, 
Balakən Aran bölgələri: 
Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Abşeron 

Sarı Qafqaz 

Azərbaycan Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, 
Göyçay, Kürdəmir, 
Ağcabədi, 
Beyləqan, Saatlı, Ucar, 
Zərdab, Sabirabad, İmişli, 
Neftçala, Salyan, 
Biləsuvar, Hacıqabul, 
Füzuli, Şirvan, Ağdam, 
Xocavənd 

Aran bölgələri:  
Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, 
Ağcabədi, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, 
İmişli, Neftçala, Salyan, Biləsuvar, 
Hacıqabul, Mingəçevir, Şirvan, Ağdam 
Dağlıq və dağətəyi bölgələr: 
Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Goranboy, 
Şəmkir, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Cəbrayıl, Əsgəran, 
Ağdərə, Şuşa, Xocalı, Füzuli, Xocavənd 

Lənkəran Astara, Lənkəran, Masallı, 
Lerik, Yardımlı və 
Cəlilabad 

Talış dağlarının dağlıq, 
dağətəyi və aran bölgələri:  
Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik, 
Yardımlı və Cəlilabad 

Naxçıvan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
dağlıq, orta dağlıq və düzənlik əraziləri: 
Ordubad, Şahbuz, Sədərək, Babək, Culfa 
və Kəngərli 

Cədvəl 6.1. Azərbaycanda yayılan arı cinsləri və populyasiyalarının coğrafiyası 
 
6.9. Arıların seleksiyası 

Seleksiya işinin məqsəd və vəzifələri 
Arıların məhsuldarlığı, qışa dözümlülüyü və digər müsbət xüsusiyyətləri, xüsusilə də kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin effektivliyini artırmaq üçün seleksiya işini aparmaq lazımdır. 

Genotip və mühit 
Seleksiya işində genotiplə mühitin qarşılıqlı əlaqəsi var, həmçinin genotip və qazanılmış 

genotip xüsusiyyətləri böyük rol oynayır. 

Genotip 
İrsi funksiyanı yerinə yetirən bütün genlərin məcmusudur. Genotiplə mühitin qarşılıqlı 

əlaqəsi nəticəsində orqanizmin bəzi xüsusiyyətlərində özünü büruzə verən fenotip yaranır. Bir 
genin təsiri bəzən digər genin təsiri ilə tamamlanır (additiv təsir). 

Arıların bir çox xüsusiyyətlərinin mənşəyi additivliklə bağlıdır. Bir əlamətin dəyişilməsi 
digər əlamətin dəyişilməsinə səbəb ola bilər və ya onların mürəkkəb hissələrə ayrılmasına gətirə 
bilər. 

Arıların irsi genotip və irsi olmayan fenotip tərkib hissələri bioloji fərqlilik yaradır. Genotip 
tərkib hissələri qarışdırılmış və mələzləşmiş fərqliliyi əvvəlcədən müəyyən edirlər. 

Məhsuldar ailələri digər müsbət xüsusiyyətləri ilə seçərək və ailələrin saxlanılması üçün 
optimal şərait yaradaraq bu əlamətlərin irsiliyinə nail olmaq olar. 
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Seçim və seçilmə 

Seçim və seçilmə məsələsinin seleksiya işində mühüm yeri var. Müəyyən cinsin 
əlamətlərinə cavab verən güclü yüksək məhsuldarlığı olan ailələri seçirlər. Kütləvi və fərdi 
seçimdən istifadə olunur. Kütləvi seçim yüksək məhsuldarlıqlı ailələr damazlığın nüvəsinə 
yığılmaqla bütün arıxanalarda aparılır, fərdi seçim isə yalnız damazlıq arıxanalarda tətbiq 
olunur. 

Seçim zamanı nəzərdə tutulan nəsli almaq üçün ana və valideyn ailələrindən istifadə 
olunur. 1 ana ailəsinə 5-dən az olmayaraq valideyn ailəsi lazımdır. Oxşar seçilmə tətbiq olunur. 
Oxşar seçilmə zamanı seçilmiş ana arı cinslərini təkmilləşdirir və təmiz saxlayırlar. Fərqli seçilmə 
zamanı isə nəsildə ayrı-ayrı cinslərin faydalı xüsusiyyətlərini birləşdirirlər. Əvvəl faydalı, sonra 
isə oxşar seçilmə, sonra isə onlardan ayrı-ayrılıqda istifadə edirlər. 
 
6.9.1. Seleksiya işinin aparılması üçün şərtlər 

Arı ailəsinin xüsusiyyətləri ondan yaradılmış yeni ailəyə irsən keçir. Fərdlərin inkişafında, 
əsasən sürfələrinin saxlanma və yemlənmə şərtlərinin istiqamətli təsirinin böyük yeri var. Ona 
görə də seleksiya işini düzgün qurmaq üçün əsas materialı seçmək və daimi arı ailələrini lazımi 
saxlama şəraiti ilə təmin etmək vacibdir. Əsas materialı seçmək üçün anaları irsiliyə görə 
qiymətləndirərək təhlili seleksiya aparmaq lazımdır. 

Damazlıq arıxanalarda əlverişli saxlama şəraiti yaradılmalı, satış arıxanalarında isə 
damazlıq nüvəsi üçün saxlama şəraiti yaradılmalıdır: ailələri çoxlu yem ehtiyatı, bal yığımı 
mənbələri ilə təmin edir, böyük pətəklərdə saxlayır, elektron-hesablama texnikasından istifadə 
edərək lazımi istehsalın nəzarət və damazlıq hesabını aparırlar. 

Arı ailələrinin qiymətləndirilməsi 

Qiymətləndirmə - ari ailəsinin bütün xüsusiyyətlərinə görə, ilk növbədə bal məhsuldarlığı, 
ailənin gücü, qışa davamlılığına görə arı ailələrinin damazlıq keyfiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsidir (1-dən 5-ə kimi balla). 

Arı ailələri hər il payızda arıxananın əsas yoxlanışı zamanı qiymətləndirilir. Damazlıq 
nüvəsindən olan arı ailələri qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə materiallarına görə ana və erkək 
arıların çıxarılması, beçə və damazlıq ailələrin yaradılması üçün istifadə olunan arı ailələrinin 
seleksion qrupu seçilir. 
 
6.9.2. Arıçılıqda seleksiya üsulları 

Seleksiyanın 2 növü var: kütləvi və fərdi seleksiya. Məhz bu üsullarla arıların xüsusiyyətləri 
təkmilləşdirilir. 

Kütləvi seleksiyanı qarışığı olmayan arı cinsləri ilə aparırlar. Ondan istifadə edərkən hər il 
arı ailəsinin məhsuldarlığını artırmaq mümkündür. Damazlıq arıxanalarda olan məhsuldar 
ailələri damazlıq nüvəsinə ayırmaq lazımdır. 

Kütləvi seleksiya təşkil olunarkən yerli iqlim və bal yığımı şəraiti öyrənilir, saxlanılan cinsin 
yerli iqlim növünə uyğunluğu müəyyənləşdirilir, lazımi istehsal-nəzarət və damazlıq hesabı 
aparılır, arı ailəsinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar müəyyənləşdirilir. Əgər cins nəzərdə 
tutulan tələblərə cavab vermir və ya arıxanada mələzli arılardan istifadə olunursa, onda yeni 
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cinslər gətirilir və onlarla kütləvi seleksiya işi aparılır. 
Arı ailələrini kütləvi seleksiya zamanı materiallara görə qiymətləndirərkən 3 qrupa 

ayırmaq olar. Birinci qrupa - damazlıq nüvəsinə - məhsuldarlıqla yanaşı, digər müsbət 
xüsusiyyətləri olan 10-15 faiz arı ailəsi, ikinci (işlənilən) qrupa - 70-80 faiz arı ailəsi, üçüncü 
qrupa isə - 10-15 faiz arı ailəsi (çıxdaş edilmək üçün) aiddir.  

İstehsalat prosesi zamanı əvvəlcədən damazlıq nüvəsinə ayrılan ailələr bu qrupa aid olan 
müəyyən olunmuş tələblərə cavab verməzsə, onlar digər qrupa çevrilir və ya çıxdaş olunur. 

Birinci qrupa aid olan ailələrdən öz təsərrüfatlarında yeni ailə və beçələrin yaradılması və 
ya arı paketlərinin digər arıxanalara satılması, yaxud əvəz edilməsi, həmçinin anaların 
çıxarılması üçün istifadə edilir, ikinci qrupa aid olan ailələrdən (işləyən) bal və digər məhsulun 
istehsalı, həmçinin kənd təsərrüfatı entomofil bitkilərinin tozlanması üçün istifadə edilir, üçüncü 
qrupa aid olan ailələr (məhsuldarlığı olmayan) isə çıxdaş olunaraq birinci və ya ikinci qrupdan 
yaranan ailələrlə əvəz edilir.  

Eyni növ cinslərin cütləşməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə damazlıq nüvəsində 2-3 ayrı 
cinsdən olan ailələr saxlanılır. Bunun üçün hər 3-4 ildən bir damazlıq nüvəsini 5-10 gəlmə ailə, 
beçə, arı paketləri ilə artırır, həmçinin ən məhsuldar arıxana və ya arı sürfəsi olan yerdən 
götürülən arı anaları ilə artırır, arı sürfəsi olan yerləri yaşayış yerindən 25-30 kilometr aralı 
məsafədə yerləşdirir və orada təmiz cinsi arılar saxlayırlar. Bu cür arıxanalara arıçılar öz 
damazlıq arı analarını satır və ya analarla əvəz edirlər. 12-15 kilometr radiusunda yerləşən 
qonşu təsərrüfatın arıxanalarında da kütləvi üsulla seleksiya işini aparmaq lazımdır. 

Arı ailələrinin təsərrüfat-faydalı xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün onlara optimal 
şərait yaradıldıqda, həmçinin arı ailələri yem və bal yığımı mənbələri ilə təmin edildikdə kütləvi 
seleksiya uğurlu alınar. 

Fərdi seleksiya ananın irsi yoxlanması yolu ilə aparılır. Bu üsulla müəyyən arı cinsləri ilə 
seleksion-damazlıq işləri aparılır. İlk növbədə, rekordçu ailələr müəyyən olunur, onlar arıxanada 
nə qədər çox olsa, bir o qədər də əmin olmaq olar ki, rekordçu ailələrin arasında yaxşılaşdırıcı 
ailə var. Rekordçu ailələrdən olan ən məhsuldar ailələrin arı və analarını fenotipə - bu cinsə 
uyğunluğuna görə qiymətləndirirlər (ağız sorucu aparatının uzunluğu, üçüncü tergitin eni, 
kubital indeks, xitin qabığının rəngi, əsasən də üç qarın halqasına görə). Eyni zamanda ananın 
mənşəyi də nəzərə alınmalıdır. 

Seçilmiş ailələrin ümumi sayından 3-6 rekordçu ailə seçilir. Onların hər birində 30-75 ana 
qızı yetişdirilir. Nə qədər çox ana çıxarılsa, bir o qədər də qiymətləndirmə dəqiq olacaq. 
Mayalanmamış ananı digər arıxanalardan ayrı yerdə cütləşdirir (6-7 kilometr məsafədə), 5-10 
ailədə isə erkək arılar yetişdirirlər. 

Ana ailədə qruplarla yerləşdirildikdən sonra ikinci ildə nəzarət qrupu ilə adi analar 
arasında məhsuldarlığa görə müqayisə aparılır və yaxşılaşdırıcı ana müəyyən olunur. Onların 
arasında 2-3 cinsin banisi ola bilər.  

Fərdi seleksiya arı ailəsinin bal məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə aparılır. Bunun 
üçün elə ailələr seçirlər ki, onların arıları nəinki çoxlu nektar yığsın, həmçinin irsi ana qızlar, ana 
qızlar isə ana qız nəvələrinə ötürə bilsin. Ailənin bal yığımı daha çox ailədə olan arıların sayından 
asılıdır, bu isə öz növbəsində ananın yumurtalamasından asılıdır. 
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Ananın yüksək “yumurta qoyması” yumurtalıqda olan yumurta borularından asılıdır. Onlar 
nə qədər çox olarsa, arıların “yumurta qoyması” bir o qədər də yüksək olar. Karpat cinsindən 
olan eyni analar iyun ayında bir gündən bir 1200 və 2400 və ya iki dəfə çox yumurta qoyur. Nə 
qədər çox yumurta qoyulsa, bir o qədər də çox arı doğulacaq. Əgər bu cins analarda digər ana 
arılarına nisbətən nektarı çox yığmaq xüsusiyyəti varsa, nəticədə bu cür ailələrdə bal yığımı 
artacaq. 

Yaxşılaşdırıcı ana ilə olan seçilmiş ən məhsuldar ailənin bir neçə il ərzində fərdi hesabatı 
aparılır, faydalı xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün şərait yaradılır. Əgər ailə onun 
qiymətləndirilməsi üçün müəyyən olunmuş meyarlara cavab verirsə, ondan qızlar alınır, ən yaxşı 
qızdan isə ana qız nəvəsi alınır. Ana ailələrə yerləşdirilir və onun “yumurta qoyması” yoxlanılır. 
Əgər yüksək “yumurta qoyma” xüsusiyyəti bir çox digər amillə birgə nəvələrə keçibsə, onda 
cinsin ana banisindən daha çox ana doğulur, eyni zamanda onlar, ilk növbədə sürfələr saxlandığı 
arıxanalar və rayon damazlıq arıxanalara artırılması üçün satılır. Ana banisindən hər il maksimal 
sayda damazlıq analar alınaraq 4-5 il ərzində onlar saxlanılır. 

Rekordçu ailələrin geniş yerdə axtarışı yumurta qoymasına görə ən yaxşı anaları 
yetişdirməyə imkan verir, bu xüsusiyyət isə analara irsən keçir. Anaların göstəriciləri müəyyən 
olunmuş tələblərə görə ciddi şəkildə yoxlanılır və əvvəlcədən qazanılmış hər hansı bir 
xüsusiyyətinin müəyyən hissəsini itirən analar dərhal çıxdaş olunur. 

Təcrübəli seleksioner ananı irsiliyə görə yoxlamaqla fərdi seleksiyanı elmi-tədqiqat 
müəssisələrində aparır. Xüsusi ilə bu məqsədlə ana arılarının banisinin xətti ilə olan qız, nəvə və 
nəvələrin qızları üçün arıxanalarla olan yaxşı təchiz olunmuş seleksion laboratoriyalar yaradılır. 

Seleksion-damazlıq işində xətti seleksiyaya böyük yer ayrılır, bu seleksiya zamanı çoxlu arı 
ailələrinin içindən əvvəl rekordçu analarla olan ailə, sonra isə yaxşılaşdırıcı analarla olan ailələr 
seçilir. Xətti seleksiyanı uzun müddət ərzində seleksiya olunmuş ana ilə aparırlar. Alınan 
damazlıq materialı müxtəlif iqlim, bal yığımı və təsərrüfat şəraitlərində sınaqdan keçirirlər. 
Müxtəlif şəraitdə irsiliyinə görə sınaqdan yüksək balla keçən seleksion xətti ilə alınan analar 
reproduksiyaya göndərilir. 

Hibridləşdirmə (cütləşmə) 

Arı analarının müxtəlif cinsləri, cins qrupları və xətləri öz aralarında cütləşə bilər və mələzli 
irs verə bilər. Arı analarının ayrı-ayrı cinslər, qruplar və xətlərdən olan ailələrə nisbətən mələzli 
irsin əksər hissəsinin məhsuldarlığı yüksək olur. Buna baxmayaraq, hibridlərdə irsilik tam 
formalaşmayıb, onlar ətraf mühitin dəyişikliklərinə çox həssasdır. Ona görə də hibridləşmə 
mürəkkəb işdir, onu elmi müəssisələr aparır. 

Autbred hibridləri bir cinsdən olan ana xətlərinin bir-biri ilə cütləşməsi nəticəsində alınır. 
Ana arılarının autbred cinsinin alınması üçün analarının əvvəlki xətlərinin seçilməsi vacibdir. 
Bunun üçün ayrı-ayrı yerlərdə analarla eyni xətdən olan erkək arılar cütləşdirilir. 

Autbred hibridlərinin əlamətləri ikinci və növbəti nəsildə qorunub saxlanılır, bu isə 
gələcəkdə bal yığımının artırılması üçün çox vacibdir. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arı cinslərinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinin nə üçün öyrənildiyinə diqqət edin.  

2. Arı cinslərinin coğrafi təsnifatını öyrənin.  

3. Azərbaycanda yayılan arı cinslərinin xüsusiyyətlərini öyrənin.  

4. Seleksiya işinin məqsəd və vəzifələrini öyrənin və gələcək işinizdə nəzərə alın.  

5. Seleksiya işinin aparılması üçün şərtləri öyrənin. 

6. Arıçılıqda hansı seleksiya üsullarının olmasını öyrənin. 

7. Fərdi seleksiyanın hansı məqsədlə aparıldığını öyrənin. 

8. Seleksion-damazlıq işində nə üçün xətti seleksiyaya böyük yer ayrıldığını öyrənin.  

9. Arı cinsləri və populyasiyaları haqqında məlumat toplayın. 

10. Azərbaycanda arıçılığın tarixinə nəzər yetirərək oradakı arı cinsləri və populyasiyaları 
haqqında bilgilərə yiyələnin. 

11. Azərbaycandakı arı cinsləri və populyasiyalarını bir-biri ilə müqayisə edərək xarakterik 
xüsusiyyətlərini öyrənin. 

12. Yaşadığınız ərazidəki arı sahibləri ilə razılığa gələrək müşahidə aparın və onların arılarının 
hansı cinsə aid olduğunu öyrənin.  
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər 

 

Fəaliyyət və tapşırıqlar Təlimat və tövsiyələr 

1. Zooloji təsnifata görə coğrafi arı 
cinslərinin öyrənilməsi 

• Hal-hazırda geniş yayılmış arı cinsləri 
haqqında məlumatı öyrənin. 

• Əksəriyyəti Avropada formalaşan arı 
cinslərinin bioloji və təsərrüfat 
xüsusiyyətlərinə diqqət edin. 

• Azərbaycanda yayılan arı cinsləri haqqında 
məlumat toplayın. 

• Yerli bal arısı genofonduna daxil olan Bozdağ 
Qafqaz arı cinsinin Azərbaycan - Naxçıvan və 
Talış populyasiyaları haqqında məlumat 
toplayın. 

• Arı cinslərinin bir-biri ilə mələzləşməsi 
nəticəsində yaranan yeni növ arıların müsbət 
və mənfi xüsusiyyətlərini öyrənin. 

2. Arıların seleksiyasının məqsəd və 
vəzifələrinin öyrənilməsi 

• Seleksiya işinin nə üçün aparıldığını öyrənin. 
• Seleksiya işində genotip və mühitin mühüm 

əhəmiyyət daşıdığına diqqət edin. 
• Seleksiya işində seçim və seçilmənin necə 

mahiyyət daşıdığına diqqət edin. 
• Seleksiya işinin aparılması üçün vacib olan 

şərtləri öyrənin. 

3. Arıçılıqda seleksiya üsullarının 
öyrənilməsi 

• Kütləvi seleksiya haqqında məlumatları 
öyrənin. 

• Kütləvi seleksiyanın təşkilində hansı şərtlərin 
vacibliyini öyrənin. 

• Kütləvi seleksiyanın nə zaman uğurlu 
alınmasını öyrənin və gələcək fəaliyyətinizdə 
nəzərə alın. 

• Fərdi seleksiyanın aparılma metodikasını 
öyrənin. 

• Fərdi seleksiyanın hansı məqsədlə 
aparıldığını öyrənin. 

• Fərdi seleksiyanın şərtlərini öyrənin. 
• Seleksion-damazlıq işlərində xətti seleksiyaya 

necə böyük yer ayrıldığı, hansı şərtlərlə 
aparıldığı, necə sınaqdan keçirildiyini 
öyrənin. 
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• Hibridləşmənin (cütləşmənin) nə olduğuna 
diqqət edin, habelə mələzləşmənin 
əhəmiyyətini öyrənin. 

4. Sarı Qafqaz arı və Bozdağ Qafqaz arı 
cinslərinin müqayisəli öyrənilməsi 

• Hər iki cinsdən olan arıların coğrafiyasını 
öyrənin. 

• Hər iki cinsin xarakterik xüsusiyyətlərini: 
a) sancmaya meylliliyini; 
b) oğurluğa meylliliyini; 
c) ananın ailəni inkişaf etdirmə 

xüsusiyyətlərini öyrənin. 
• İşçi arıların nektar toplama və 

məhsuldarlığını öyrənin. 

5. Sarı Qafqaz arısı və 
populyasiyalarının müqayisəli 
öyrənilməsi 

• Hər bir arı populyasiyasının hansı ərazidə 
yayıldığını öyrənin. 

• Hər bir növün Bozdağ Qafqaz arılarından 
fərqli və bir-birinə oxşar xüsusiyyətlərini 
müəyyən edin. 

• Hər bir növün yaşadığı ərazidə mühitə 
uyğunluğu, məhsuldarlığını öyrənin.  

6. Qabaqtəpə və Qonaqkənd arı 
populyasiyalarının öyrənilməsi 

• Qabaqtəpə və Qonaqkənd arılarının hansı 
cinsdən olmasını öyrənin. 

• Bu arıların yerli iqlim şəraiti nəticəsində 
yarandığına diqqət edin. 

• Onların bədən quruluşunu bütün incəliyi ilə 
öyrənin. 

• Digər arılara oxşarlıqları və fərqli 
xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Yaşadığınız ərazidə həmin arılardan olub-
olmadığına diqqət edin. 

• Qabaqtəpə arılarından vaxtilə damazlıq üçün 
istifadə olunduğu barədə məlumat toplayın. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 6 

Sual 1. Arı cinsləri və populyasiyası nəyin təsiri altında yaranıb? 
A) Təbii şərait - iqlim, yem bazası, bal yığımının; 
B) İqlimin; 
C) Yem bazasının; 
D) Bal yığımının. 
 
Sual 2. Ən çox yayılmış arı cinsləri hansılardır? 
A) Orta Rusiya; 
B) Karpat; 
C) Ukrayna çöl; 
D) İtaliya, Bozdağ Qafqaz. 
 
Sual 3. İtaliya cinsi neçə ölkədə yayılıb? 
A) 40; 
B) 50; 
C) 60; 
D) 45. 
 
Sual 4. Bozdağ Qafqaz cinsi neçə ölkədə yayılıb?  
A) 30; 
B) 35; 
C) 40; 
D) 45. 
 
Sual 5. Hansı cins bizim bölgəyə daha uyğundur? 
A) İtaliya; 
B) Bozdağ Qafqaz; 
C) Orta Rusiya; 
D) Ukrayna çöl. 
 
Sual 6. Bozdağ Qafqaz cinsinin Meqrel populyasiyasının sorucu ağız aparatı neçə 
millimetrdir? 
A) 7,1-7,2 millimetr; 
B) 7 millimetr; 
C) 6,5 millimetr; 
D) 7,5 millimetr. 
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Sual 7. Genotip nə deməkdir? 
A) Arının irsiyyəti; 
B) Arının əcdadı; 
C) İrsi funksiyanı yerinə yetirən bütün genlərin məcmusu; 
D) Arının irsiyyəti. 
 
Sual 8. Seleksiyada seçim əvvəl, yoxsa sonra olur? 
A) Əvvəl; 
B) Sonra; 
C) İş prosesində; 
D) İstənilən vaxt. 
 
Sual 9. Seçimin hansı növləri var? 
A) Kütləvi; 
B) Fərdi; 
C) Kütləvi və fərdi; 
D) Heç biri. 
 
Sual 10. Seleksiya üçün qiymətləndirmə lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) İstəkdən asılıdır; 
C) Olsa, yaxşı olar; 
D) Lazımdır. 
 
Sual 11. Fərdi seleksiya zamanı rekordçu ailələr lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) İstədiyin kimi; 
C) Lazımdır; 
D) Yəqin lazım olar. 
 
Sual 12. Seleksiya faydalıdır, yoxsa yox? 
A) Mənim üçün yox; 
B) Faydalı deyil; 
C) Faydalıdır; 
D) Onu arıçılar bilər. 
 
Sual 13. Azərbaycanda arıçılığın təxminən neçə min il tarixi vardır? 
A) 2200 il; 
B) 2500-3000 il; 
C) 2000 il; 
D) 1500 il. 
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Sual 14. Respublikamızın ərazisində geniş şəkildə neçə arı cinsi və populyasiyası 
yayılmışdır? 
A) 5; 
B) 6; 
C) 4; 
D) 7. 
 
Sual 15. Azərbaycanda yayılan cins və populyasiyalardan ən uzun xortumu olan hansıdır? 
A) Sarı Qafqaz arısı; 
B) İran arısı; 
C) Bozdağ Qafqaz arısı; 
D) Qabaqtəpə arısı. 
 
Sual 16. Hansı arı növü yanvarda da çiçəklərə qonub çiçək tozu yığa bilir? 
A) Bütün arılar; 
B) İran arısı; 
C) Sarı Qafqaz arısı; 
D) Lənkəran (Talış) arıları. 
 
Sual 17. Hansı arı növündən vaxtilə cins arılar yetişdirilib satılmışdır? 
A) Bozdağ Qafqaz; 
B) Qabaqtəpə; 
C) Sarı Qafqaz 
D) Bütün növlərdən. 
 
Sual 18. Bozdağ Qafqaz arıları neçə populyasiyaya bölünür? 
A) 3; 
B) 2; 
C) 7; 
D) 5. 
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7. Arı ailəsi və onun xüsusiyyətləri 
 

Bal arıları ailələrlə yaşayır. Bu cür ailələrin heç 
biri fərdi ailədən kənar yaşaya bilməz. Məhz bu 
səbəbdən arıçılar arıların həyatını öyrənərkən və 
onlarla işləyərkən kənd təsərrüfatı vahidi kimi bütün 
ailə ilə iş görməlidir (Şəkil 7.1).  

Nektarı yığan və bala çevirən bütün arı növləri 
arasında insan yalnız balverən arıdan daha çox 
istifadə edir. 

Bal arılarının ailələri çoxlu bal ehtiyatı yığır və 
sürfə ilə güləmi ayırır, bu isə yuvanı sökmədən və 
şanları zədələmədən insana bal seçmək imkanı verir. 
Məhz bu amil digər arılarda rastlaşmayan 
özünəməxsus şanlar və yuvaların hörülməsinə səbəb 
oldu. Bal arısının ən böyük xarakterik xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki, o, özünə yuva və yem tapa biləcək 
hər yerdə yaşaya bilər. 

Arıların təbii yuvası onları yağış, isti və 
soyuqdan qoruyan oyuq, yarıq və ya qayalarda olan 
kiçik mağaralardır. Bal arısı iri ailələrlə yaşayır. 
Orada işçi arıların sayı 100 min və daha da çox ola 
bilər. Bu cür ailələr çoxlu yem ehtiyatları (bal və 
güləm) yığır.  

Yuvada yem olduqda arılar yığım fasilələri və 
davamlı qış zamanını nisbətən asanlıqla keçirir. 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələri - dərələr, hündür 
dağlarda arıları saxlamaq və yetişdirmək olar. 
Məsələn, eşşəkarılarında olduğu kimi arı ailəsi 
payızda ölmür. Yayın sonu və payızda doğulan 
arıların əksəriyyəti növbəti yaza kimi qışlayır. 
Beləliklə, arıçı məhz mövsümün əvvəlindən 
pətəklərin məskunlaşdırılması məsələsi haqqında 
düşünməlidir.   

Bal arılarının ən böyük üstün cəhəti beçəvermə 
yolu ilə yeni ailələrin yaradılması, yəni arıların bir 
hissəsinin ailələrdən ayrılmasıdır. Arıxanadan beçə 
dərhal uçmur, o, ağacın budağına yapışır. Arıçı beçəni 
yığıb pətəyə qoya bilər. Bundan başqa, arıların 
anaları yetişdirmək xüsusiyyəti və anasız ailələrdə 
ananın yerləşdirilməsi üsulu yeni yaranan ailələrdə 
süni beçəverməyə səbəb olur. Arıların heç bir başqa 
növündə bu xüsusiyyət yoxdur (Şəkil 7.2). 

 

 
Şəkil 7.1. Arı ailəsi 

 

 

 
Şəkil 7.2. Beçə arıları 
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Arı ailəsi - işçi arı və anadan ibarət olan tam bioloji vahiddir. Bu, dişi fərdlərdir. Müvəqqəti 
olaraq yaz-yay vaxtının bir neçə ayı ərzində arı ailəsində gənc arılarla cütləşmək üçün doğulan 
erkək arılar yaşayır. 

Həyatı zəruri sayılan şərtlərə onlar ümumi fəaliyyətlə nail olur: ailənin bütün üzvlərinin 
yaşaması və inkişafı üçün yuvada lazımi temperatur və nəmlik yaradır, yem ehtiyatı hazırlayır və 
yığır, hörmə işləri aparır, düşmən və xəstəliktörədicilərdən qorunur. 

Anaların erkək arılarla cütləşdikdən sonra əsas fəaliyyəti yeni nəslin törəməsindən 
ibarətdir. Arı ailəsinə polimorfizm məxsusdur, yəni quruluş və yerinə yetirilən funksiyaları ilə 
fərqlənən üç fərd formasında olmalarıdır. 

Ana ilə işçi arılar arasında vəzifə bölgüsü, analarda ayrı-ayrı orqanların ixtisaslaşdırılması 
səbəbindən arıların məhsuldarlığını artırır, məsələn, yumurtalıqlar, sorucu ağız aparatı, səbətcik, 
mumayıran vəzilərin olması. 

Arı ailəsi yüksək məhsuldarlığa məxsusdur. İl ərzində qoyulmuş yumurtalardan 150-200 
min fərd doğulur. Ona görə də damazlıq ana arıdan minlərlə yüksək məhsuldarlıqlı dişilər almaq 
olar ki, onlar da istifadə prosesində zəngin nəsil verəcək. 

Arı ailələrinin bölünmək və yeni ailələr (mövsüm boyu bir neçə ailələr) yaratmaq 
xüsusiyyətləri var. Arı ailəsində daimi məlumat mübadiləsi aparılır, ona görə də arılar ananın 
itkisi, düşmən təhlükələri, yem mənbəyinin tapılması və digər amillərə tez reaksiya verir. Ailənin 
bu cür yaşam xüsusiyyətləri yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin xoşagəlməz 
hallarının qarşısının alınmasına imkan verir. 

Arı ailələrinin fərdləri arasında konkret vəzifə bölgüsü aparılır. Belə ki, bitkilərin çox nektar 
ayırdığı vaxtlarda bütün funksiyalardan hissiyyat funksiyası daha çox özünü büruzə verir, o isə 
bal ehtiyatlarının hazırlanmasına istiqamətlənir. Ailə həyatında həm sürətli cütləşmə, həm də 
tam sakit vaxt olur. 

Tələbatdan asılı olaraq ailə zülal yeminin - çiçək tozunun yığımını tənzimləyir. Yazda 80 
faizdən çox arı çiçək tozu gətirə bilər, bal yığımı zamanı isə yalnız 5 faizə yaxın arı bu işlə məşğul 
olur. Arı ailəsi yuvada mikroiqlimi tənzimləyir. Bu baxımdan ailəni istiqanlı heyvanlarla 
müqayisə etmək olar, ayrı-ayrı arılar isə soyuqqanlı heyvanlara bənzəyir.  

İlin soyuq mövsümündə arılar qaz mübadiləsi və istilik vermək sərfiyyatını azaldaraq 
pətəklərdə sıx yerləşir. İsti və istilik düşəndə havalandırma çoxalır, yuvada daim temperatur 
qorunub saxlanır (350 C). 

Təsərrüfat baxımından həyat qabiliyyəti yüksək və daha faydalı güclü ailələr hesab olunur. 
Yazda güclü ailədən olan arılar 9-dan az olmayan standart şanın üzərinə yığılır. İşçi arıların 
fizioloji yükü, həmçinin onların güclü ailələrdə olan işləmək qabiliyyəti az olur, lakin onların 
məhsuldarlığı isə zəif ailələrə nisbətən yüksək olur. 

Qışda yuvanın qızdırılmasına sərf olunan yem güclü ailələrin çəki vahidi hesabına görə 
azalır. Bu səbəbdən ailənin qorunub saxlanması arıçının əsas işinə çevrilib. 

 
7.1. Ailənin tərkibi 

Qeyd olunduğu kimi bal arısı ailəsində ana arı, erkək arı və işçi arılar keyfiyyətcə fərqlənir 
(Şəkil 7.3). 
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Ana arı - arıların irsini artırır. Zahirən o, digər 
ailə üzvlərindən böyük bədən ölçüləri, xüsusən də 
uzunsov qarnı ilə fərqlənir. Ananın bədəninin 
uzunluğu 20-25 millimetrdir. Orta Rusiya növlü 
mayalanmamış anaların çəkisi 169-220 milliqram, 
mayalanmış anaların çəkisi isə 180-325 milliqramdır. 

Ana digər xüsusiyyətləri yerinə yetirmək 
qabiliyyətini itirib, anada çiçək tozu səbətciyi yoxdur, 
işçi arıya nisbətən sorucu ağız aparatı iki dəfə 
qısadır, qarnında isə mumayıran vəzilər inkişaf 
etmir. Lakin yumurta qoyarkən ananın yüksək 
məhsuldarlığı olur: mövsüm ərzində ondan 150-200 
min nəsil almaq mümkündür. Daxili orqanlardan 
anada cinsiyyət sistemi daha yaxşı inkişaf edib. 
Uzunsov qarnında iki yumurtalıq var, onların hər biri 
isə 120-200 yumurta borucuğundan ibarətdir. 
Ananın təbii yolla mayalanması onun gənc yaşında 
bir və ya bir neçə uçuş zamanı baş verir. 

Ana analıqdan çıxdıqdan (doğulduqdan) 7 gün 
sonra cütləşə bilər. Bir çox halda ananın 
spermaqəbuledicisində 6-8 erkək arının sperması 
düşür, sperma isə ananın həyatının sonuna kimi öz 
yaşam xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. 

 
Şəkil 7.3. Arı ailəsinin tərkibi 

Erkək arılarla görüşmək üçün ana arı 1-2, bəzən də 5 kilometr və daha çox məsafəyə 
uçuşlar həyata keçirir (ananın 13 kilometr və daha çox məsafədə cütləşdikdən sonra pətəyə 
qayıtması halları müşahidə olunub). Əgər hər hansı bir səbəbdən bir ay ərzində ana 
cütləşməyibsə, o, cütləşmək xüsusiyyətini itirir və mayalanmamış qalır - mayalanmamış 
yumurtalar qoymağa başlayır ki, onlardan da erkək arılar çıxacaq. 

Mayalandıqdan sonra təbii beçəvermə hallarından başqa, ana pətəkdən heç vaxt uçmur. 
Ana beçə ilə uçmağa hazırlaşarkən müvəqqəti olaraq yumurtalamağı dayandırır. 

Mayalanmış ana az hərəkət edir, sürfəli şanlarda yumurta qoyaraq asta hərəkət edir. 
Ananın ətrafında ona qulluq edən arılar olur. Onlarla ana hətta ailədən kənarda (qəfəscikdə) 15-
20 gün, hətta bir ay ərzində yaşaya bilər. Ailədən tam uzaqlaşdırılan ana 2-3 həftədən sonra ölür.  

Anaya yaxın olan ailə anadan arılar vasitəsi ilə ana maddə alır. Bu maddə işçi arıların 
fizioloji vəziyyətinə müsbət təsir göstərən spesifik birləşmələrdən ibarətdir. Ana maddə ailədə 
ananın olmasını hiss elətdirir. 

Ana olmadıqda yarım saatdan dərhal sonra arılar hərəkətlərini dəyişir. Anasız ailədə olan 
arılar narahat olur (baxış keçirilərkən səs salır), yay fəallığı, xüsusi ilə çiçək tozu yığımı azalır, 
qovuqcuqlarda yumurtalar, sonra isə bütün sürfə azalır, şanların hörülməsi dayanır. 

92 
 



 

Ananın davamlı olmaması erkəkləşmiş anaların 
yumurta qoymasına səbəb ola bilər, nəticədə isə 
qozbel sürfə əmələ gəlir. Onların mayalanmamış 
yumurtalarından arı qovuqcuqlarında erkək arılar 
çıxır. 

Əgər yuvada arı qovuqcuqlarında yumurta və 
ya gənc sürfələr varsa, kimsəsizləşmiş ailə özünə ana 
yetişdirə bilər. Arılar belə qovuqcuğu analığa çevirir, 
sürfələri isə südlə yemləməyə davam edir. Bu yolla 
alınan ana yeni ana adlanır. Yeni ana yetişdirə 
bilməyən ailəyə arıçı başqa ana qoymazsa, ailə 
öləcək. 

Ailələr beçəverməyə hazırlaşaraq beçə analarını 
yetişdirir. Beçə uçduqdan sonra yuvada beçə ana 
yuvaları qalır, orada isə beçə anaları doğulacaq. 

Erkək arılar - arı ailəsinin erkəkləri arılar 
arasında bədənlərinin iri ölçülərinə görə yaxşı seçilir. 
Onların uzunluğu 15-17 millimetr, arı fərddən asılı 
olaraq bədənin çəkisi 196-256 milliqramdır (Şəkil 
7.4). 

 

 
Şəkil 7.4. Erkək arılar 

Hər bir ailə fərqli sayda erkək arılar yetişdirir: bir neçə yüzdən bir neçə minə kimi. Çox zəif 
ailə erkək arıları yetişdirmir. Erkək arılar mayalanmamış yumurtalardan inkişaf edir. Erkək 
arıların bioloji xüsusiyyəti ana arılarla cütləşməkdən ibarətdir, məhz cütləşmədən sonra ana 
diploid ailə üzvlərini dünyaya gətirmək gücündə olan yararlı dişiyə çevrilir. 

Qovuqcuqdan çıxdıqdan (doğulduqdan) 10-12 gündən sonra arılar formalaşmış erkəklərə 
çevrilir. Ana axtarışında olan erkək arılar əlverişli hava şəraitində mütəmadi olaraq pətəklərdən 
uçur. Onların əksər hissəsindən yalnız az bir qismi cütləşmədə iştirak edir. Cütləşmədən sonra 
erkək arılar ölür (Şəkil 7.5). Yumurtaların mayalanmasından sonra ailənin dişi növünün inkişafı 
başlanır. Cütləşmək üçün erkək arılar müxtəlif məsafələrə uçur, çox vaxt isə pətəkdən 2-4 
kilometr məsafəyə uzaqlaşır. Nadir hallarda erkək arılar cütləşmə uçuşunu 10-15 kilometrə kimi 
məsafəni qət edə bilər. 

 
Şəkil 7.5. Ana arı ilə erkək arının çütləşmə davranışı 

Havada azad cütləşmə güclü və sağlam arıların təbii seçimini təmin edir və praktiki olaraq 
yaxın qohumluq imkanlarını istisna etmir. Ana arılarla görüşməyən erkək arılar yuvaya qayıdır. 
Erkək arıların saxlanılmasına arı ailələri çoxlu yem sərf edir. Hesablanıb ki, hər min erkək arının 
ömrünün axırına kimi inkişaf etməsi və yemlənməsi üçün 7 kiloqram bal lazımdır. Ona görə də 
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əsasən beçə ailələrində mayalanmamış yumurtaların sayını azaldaraq ailədə erkək arıların sayını 
tənzimləmək lazımdır. 

Yüksək məhsuldarlıq və digər müsbət xüsusiyyətləri ilə fərqlənən ailələrdə erkək arıları 
damazlıq üçün saxlayırlar. Erkək arıların artıq sayını məhdudlaşdıran amillərdən biri də yuvanın 
sürfəli hissəsində arı qovuqcuqları ilə olan şanlardan istifadə etməkdir. Varroatoza yoluxan 
arıxanalarda yaz-yay vaxtı erkək arıların çıxarılması üçün bütün ailələrdə geniş qovuqcuqlar 
olmalıdır. Sistematik olaraq erkək arı sürfələri ilə olan gənələrin çıxarılması xəstəliyə qarşı 
effektiv vasitədir. 

İşçi arılar - arı ailəsinin özülüdür, onlar 
praktiki olaraq ailənin həyat fəaliyyətini təmin edir. 
İşçi arılar cinsiyyət sistemi inkişaf etməyən dişi növlü 
arılardır, bu səbəbdən də onlar irs artırma 
xüsusiyyətini itirib. Onlar erkək arılarla cütləşmir. 
İşçi arıların geniş funksional fəaliyyəti digər 
orqanlarının inkişafı ilə təmin olunur. Məsələn, 
analara nisbətən işçi arıların sorucu ağız aparatı iki 
dəfə böyükdür, mumayırma vəziləri var, udlaqaltı 
vəzi yaxşı inkişaf edib, toz çiçəyi yığmaq üçün cüt 
ayaqların dizlərində səbətciklər var (Şəkil 7.6). 

İşçi arılar döllü yumurtalardan meydana gəlir 
və yumurtlama xaricindəki bütün işləri edir. İşçi 
arılar 21 gündə inkişafını tamamlayır və 21 gün 
pətək içindəki vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra 
pətək xaricində çalışır. Ömürləri yaz ayında 40-60 
gün, qış ayında isə 2-3 ay olur. 

İşçi arının bədəninin uzunluğu 12-14 millimetr, 
çəkisi 85-110 milliqramdır. Beləliklə, orta hesabla 1 
kiloqram çəkisi olan işçi arının ümumi sayı 10-12 
minə kimi olur. 

Yaşadıqları ilk 2-3 həftə ərzində qovuqcuqdan 
(doğulduqdan) çıxdıqdan sonra arılar pətəkdə 
aşağıdakı işləri görür: şanların qovuqcuqlarını 
təmizləyir, sürfələri istiləşdirir və süd verərək 
yemləyir. Tədricən arılar yeni iş növlərini yerinə 
yetirməyə başlayır: toz çiçəyindən nektar hazırlayır, 
şanları hörür, yuvanın ventilyasiyası və mühafizəsini 
təmin edir. 

 

 

 
Şəkil 7.6. İşçi arılar 

 

5-7 gündən başlayaraq gənc arılar gündüz qısamüddətli uçuşlar edir. Əlverişli hava 
şəraitində arılar yaşadıqları yerin səmtini müəyyən etməyi öyrənmək məqsədi ilə pətəyin yanı 
və ətrafında mehribancasına uçur. Tədricən onlar pətəklər arası gəzmədən qayıdacaqları yerdə 
refleks əmələ gəlir. 
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Bu səbəbdən də arıxana ərazisində arılarla olan pətəklərin yerini dəyişmək və ya onları 3 
kilometrə kimi yaxın məsafəyə köçürtmək olmaz. Adətən arıları 4 kilometr və ondan çox olan 
məsafəyə köçürürlər. Yeni yerdə alışana kimi arılar bələdləmə uçuşlarına yenidən başlayır. 

Pətək içi vəzifələri:  

00-03 gün: özünü təmizləyər, bəslənər, bala gözlərini təmizləyər;   
03-06 gün: çiçək tozu (polen) və bal ilə yaşlı sürfələri bəsləyər; 
05-15 gün: arı südü ifraz edərək ana arı sürfəsiylə gənc işçi arı sürfələrini bəsləyər; 
12-18 gün: bal mumu ifraz edər, pətəyi təmizləyər; 
18-20 gün: pətəyin uçuş dəliyi qarşısında və uçuş taxtası üzərində gözətçilik edər; 
 21-ci gün: artıq tarlaçı arıdır və pətək xaricində çiçək tozu, nektar, bərəmum (propolis) və su 

daşıyar. 
İşçi arıların vəzifələri (Şəkil 7.7). 

 

 

 
Şəkil 7.7. İşçi arıların vəzifələri 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Gələcəyin arıçıları kimi arıların həyatını öyrənərkən və onlarla işləyərkən kənd təsərrüfatı 
vahidi kimi bütün ailə ilə iş görməyi öyrənin.  

2. Bal arılarının ən böyük üstün cəhəti olan beçəvermə yolu ilə yeni ailələrin yaradılmasını 
öyrənin. 

3. Arı ailəsini erkək işçi arı və anadan ibarət olan tam bioloji vahid kimi öyrənin. 

4. Məhz arı ailəsinə məxsus olan polimorfizmi (yəni quruluş və yerinə yetirdiyi funksiyaları ilə 
fərqlənən üç fərd forması) öyrənin.  

5. Ananın il ərzində nə qədər bala verə bilməsini öyrənin. 

6. Ana arının fərdi fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənin. 

7. Ailənin ana arının yoxluğunu necə hiss etməsini öyrənin. 

8. Erkək arıların ailədəki funksiyasını öyrənin. 

9. İşçi arıların arı ailəsinin özülü olması, onların praktik olaraq ailənin həyat fəaliyyətini təmin 
edən varlıq olmasını öyrənin. 

10. İşçi arıların fizioloji cəhətdən ana arıdan fərqini öyrənin. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Bal arılarının ailələrlə bir tam halında 
yaşamasının öyrənilməsi 

• Hansı amilin bal arılarını digər arılardan 
ayırdığını öyrənin. 

• Bal arılarının digər arılardan ən böyük üstün 
cəhətini öyrənin. 

• Bal arılarının ümumi fəaliyyətlərilə həyatları 
üçün zəruri sayılan şərtlərə necə nail 
olmalarını öyrənin. 

• Arı fərdləri arasında konkret vəzifə bölgüsünün 
olmasına diqqət edin. 

• Arıların soyuq və isti havalarda yuvalarında 
necə istilik rejimi (350 C) yaratmalarını öyrənin. 

2. Ailənin tərkibinin öyrənilməsi 

• Ana arı, işçi arı və erkək arının hər birinin bir 
fərd kimi fərqini öyrənin. 

• Ananın arıların irsini artırmasını öyrənin. 
• Ananın davamlı olmamasının hansı nəticəni 

verəcəyini öyrənin. 
• Ana ilə işçi arılar arasında vəzifə bölgüsü, ayrı-

ayrı orqanların ixtisaslaşdırılması səbəbindən 
məhsuldarlığın artmasına diqqət edin. 

• Ailənin hansı hallarda erkək arı yetişdirdiyini 
öyrənin. 

• İşç arıların cinsiyyət üzvü inkişaf etməyən dişi 
arı olması, irs artımı xüsusiyyətlərini itirməsi, 
bunun müqabilində başqa orqanlarının digər 
arılara nisbətən necə inkişaf etməsini öyrənin. 

• İşçi arıların 1 həftədən sonra bələdçilik 
uçuşları, hansı halda pətəyin yerinin 
dəyişməyinin mümkün olub-olmadığını 
öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 7 

Sual 1. Bioloji və təsərrüfat baxımından arı ailəsi nə deməkdir? 
A) Ana, işçi arı və erkək arıdan ibarət bioloji vahid; 
B) Ananın hökmranlıq etdiyi obyekt; 
C) İşçi arıların bal yığdığı yer; 
D) Bütün arıların yatdığı yer. 
 
Sual 2. Arı ailəsində hansı fərdlər yaşayır? 
A) Əsasən işçi arılar; 
B) Ana və işçi arılar; 
C) Ana və balaları; 
D) Ana, işçi arı və erkək arı. 
 
Sual 3. Arı ailəsində minimal və maksimal nə qədər arı yaşayır? 
A) 40-60 min; 
B) 20-100 min; 
C) 40-80 min; 
D) 30-70 min. 
 
Sual 4. Yazda arıların neçə faizi çiçək tozu gətirə bilir? 
A) 50 faiz; 
B) 70 faiz; 
C) 80 faiz; 
D) 60 faiz. 
 
Sual 5. Bal yığımı zamanı təxminən neçə faiz arı çiçək tozu toplayır? 
A) 15 faiz; 
B) 25 faiz; 
C) 40 faiz; 
D) 5 faiz. 
 
Sual 6. Arı ailəsində temperatur (daim) neçə dərəcə Selsi olur? 
A) 250 C; 
B) 350 C; 
C) 400 C; 
D) 300 C. 
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Sual 7. Ana arının bədəninin uzunluğu nə qədərdir? 
A) 20-25 millimetr; 
B) 25-30 millimetr; 
C) 15-20 millimetr; 
D) 20-22 millimetr. 
 
Sual 8. Ana mövsüm ərzində nə qədər yumurta qoya bilir? 
A) 150000; 
B) 150000-200000; 
C) 140000-160000; 
D) 170000. 
 
Sual 9. Ana doğulduqdan neçə gün sonra cütləşə bilir? 
A) 10 gün sonra; 
B) 8 gün sonra; 
C) 7 gün sonra; 
D) 9 gün sonra. 
 
Sual 10. Ananın spermaqəbuledicisinə neçə erkək arının sperması düşür? 
A) 6-8; 
B) 5-7; 
C) 8-9; 
D) 10-11. 
 
Sual 11. Ana arılarla qəfəscikdə neçə gün yaşaya bilər? 
A) 20-25 gün; 
B) 16-18 gün; 
C) 15-20 gün; 
D) 10-15 gün. 
 
Sual 12. Hər 1000 erkək arının ömrünün sonuna kimi yaşaması üçün nə qədər bal 
lazımdır? 
A) 5 kiloqram; 
B) 6 kiloqram; 
C) 8 kiloqram; 
D) 7 kiloqram. 
 
Sual 13. Erkəkləşmiş ana nə deməkdir? 
A) Mayalanmamış ana; 
B) Yumurtalamayan ana; 
C) Zəif ana; 
D) Az yumurtalayan ana. 
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Sual 14. Ana ailədən kənar nə qədər yaşayır? 
A) 2 həftə; 
B) 2-3 həftə; 
C) 4 həftə; 
D) 1 həftə. 
 
Sual 15. Ananın məhsuldarlığı özünü nədə büruzə verir? 
A) Böyüklüyündə; 
B) Sürətli gəzməyində; 
C) Yumurtalamağında; 
D) Çox yaşamağında. 
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8. Arı ailəsinin təşkili və bir il ərzində onun həyat fəaliyyəti 
 

Arı ailəsində işçi arı, ana arı və erkək arılar 
arasında sıx əlaqə var. Arıların heç bir fərdi ailədən 
kənar yaşaya bilməz. Sürfələr yetişdirilərkən işçi 
arılar ananın ətrafına yığılır və onu qidalı zülal yemi 
ilə - südlə yemləyir (Şəkil 8.1). Ananın məhsuldarlığı- 
qoyulan yumurtaların sayı onun fəal 
yemlənməsindən  asılıdır. Ailədə ana ölsə və ya itsə, 
arılar yeni ana yetişdirmək üçün şanda yeni ana 
qovuqcuğu hörür və ya bir neçə gənc ana arı 
yetişdirir. Onlardan yalnız bir ana qalır, cütləşdikdən 
sonra isə o, artıq mayalanmış hesab olur. 

 
Şəkil 8.1. Ana arının yemlənməsi 

Ailədə doğulan erkək arıların sayı nəinki ana arılar, hətta işçi arılardan da asılıdır. Məhz işçi 
arılar yaz və yayda güclü ailələrdən olan erkək arı sürfələrini yemləyir. Yayın sonu və payızda 
işçi arılar belə sürfəni atır və erkək arıları qovur. Hər arı ailəsinin spesifik qoxusu var, məhz 
onun hesabına arılar asanlıqla özgə arıları seçə bilir. 

Ailənin hər fərdi uçuşu zamanı öz yaşadığı yuvası və uçuş bacasını yadda saxlayır. Ailədə 
arılar həmişə yem əlaqəsi saxlayır. Yayda hər arı gün ərzində on dəfələrlə digər arılara yem verir 
və bir o qədər də onlardan götürür. Arılar ana arını yemləyir və təmizləyir, həmçinin onun 
bədənindən ana maddəsini yalayır. 

İngilis alimi Batlerin məlumatlarına əsasən ana 
maddəsinin anada az olması arıların analıqlarının 
hörülməsinə səbəb olur. Yayda 50-80 min arı olan 
ailələr güclü ailələr adlanır (Şəkil 8.2). Çərçivə 
aralıqlarına görə arıların gücünü müəyyənləşdirir. 
Çərçivə aralığı yuvanın iki qonşu çərçivəsi arasında 
olan məsafədir. 

Ölkəmizin bir çox bölgələrində yayda güclü 
arılar 20-24 yatıq pətək çərçivələri və ya çox gövdəli 
pətəklərin üç gövdəsinin üzərinə sıx qonur. 

Arıların il ərzində həyat fəaliyyəti, gücü və 
məhsuldarlığı ananın keyfiyyətindən asılıdır. Ana nə 
qədər iri olarsa, bir o qədər də çox yumurta qoyar, 
ailə isə nə qədər güclü olarsa, bir o qədər də ananın 
məhsuldarlığı üçün yaxşı şərait yaranır. Daha güclü 
ailədən olan arılar ananı yaxşı yemləyir. Yuvada 
arılar çoxlu sayda boş şanlı qovuqcuqlar hazırladıqda 
ana daha çox yumurta qoyur. Aşağı temperatur, 
yüksək istilik, həmçinin yem çatışmazlığı olduqda 
yumurtaların qoyulması azalır, bəzən də tamamilə 
dayandırılır. 

 
Şəkil 8.2. Güclü arı ailəsi 
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Qışın sonunda ana az sayda yumurta qoymağa başlayır (gün ərzində onlarla). Aprel ayının 
əvvəli təmizləmə uçuşundan sonra yumurtlama sürəti artır, arılar sürfələrin yemlənməsini 
çoxaldır. Qısa zamanda gənc arıların sayı artır, lakin bununla yanaşı, qışlamadan sonra yaşlı 
arılar ölür. Tədricən, əksərən may ayında gənc arıların yetişdirilmə sürəti daha da artır. Ailənin 
mütənasib şəkildə çoxalması vaxtı başlayır. Ailənin artım sürəti payızda yetişdirilən arıların sayı, 
ailənin qışlaması, yuvaların həcmi, yuvadakı temperatur, həmçinin pətəkdə bal və güləmin 
olmasından asılıdır. 

Güclü ailədə doğulan gənc arıların sayı qışlamadan sonra qalanlardan daha çoxdur və belə 
ailələr tez böyüyür. İstilik düşən vaxt yuvaya təmiz nektar və çiçək tozu daxil olduqda ananın 
yumurta qoyması kəskin şəkildə artır. May ayının sonu, iyunun əvvəli yuvada olan yumurtaların 
sayı maksimum səviyyəyə çatır (müxtəlif  bölgələrdə vaxt bölgüsü dəyişə bilir - aranda bu proses 
15-20 gün tez baş verir). 

Sonra isə azalan inkişaf vaxtı başlayır. Məhz bu vaxt arı ailələrinin bir hissəsi beçəverməyə 
hazırlaşır. 

Əsas yığım zamanı güclü ailələrin anaları 
yumurtalamağı azaldır, çünki şanların bir çox 
qovuqcuqları nektar, bal və güləmlə dolu olur (Şəkil 
8.3). 

Beçəverməyə hazırlaşan ailələrdə keyfiyyətli 
dəyişikliklər baş verir. Bu ilk növbədə, sürfələrin 
yetişdirilməsi və nektarın bala çevrilməsi ilə məşğul 
olmayan gənc arıların sayının artması ilə əlaqəlidir. 
Bu cür arılar yüksək enerji ilə yeni yuvanı bərpa edir 
və yeni yerdə işləyir. 

 
Şəkil 8.3. Bal ilə dolu şan 

Beçəverməyə hazırlığın başlanğıcında əvvəlcədən mayalanmış yumurtaları qoyan ana arı 
mayalanmamış yumurtalar da qoymağa başlayır ki, həmin yumurtalardan erkək arılar yetişir. 
Arılar sinicikləri - gələcək ana yuvalarının özülünü də hörür. Ailə işlək vəziyyətdən beçəvermə 
vəziyyətinə keçərkən ana bəzi siniciklərə mayalanmış yumurtalar qoyur, ailə ana sürfələrini 
yemləyir və eyni zamanda analıqları yenidən hörür. 

İlk analıqların möhürlənməsindən bir neçə gün sonra beçə çıxır. Beçə ilə birlikdə təxminən 
arıların yarısı və ana uçur, uçuşdan 3-5 gün əvvəl isə ana yumurtaların qoyulmasını kəskin 
azaldır. 

Elə olur ki, yaşlı ana uça bilmir və pətəkdən çıxandan sonra itir. Belə olduğu təqdirdə beçə 
arıları pətəyə qayıdır və artıq bir neçə gündən sonra (çox vaxt 7-9 gündən sonra) mayalanmamış 
gənc analarla uçur. 

Pətəkdən çıxan on minlərlə beçə arıları bir müddət havada uçur, sonra isə arı topası 
yaradaraq ağac və ya kola qonur (Şəkil 8.4). Ora həmçinin ana və bir neçə erkək arılar da qonur. 
Arıçı beçəni pətəyə yığır, bir müddətdən sonra isə tam yeni ailə yaranır. 

Arıçı vaxtında topanı yığmasa (Şəkil 8.5), bir müddət oturduqdan sonra topa arıçı-
kəşfiyyatçılar tərəfindən əvvəlcədən seçilmiş yaşayış yerinə uçur. 

Orada beçə arıları yuvaları tez bərpa edir, yay fəaliyyətini fəal həyata keçirir, pətəyə yem 
gətirir, ana çoxlu yumurta qoyur, arılar isə sürfəni sürətlə yemləyir. 
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Normal şəraitdə hər ailədə işlə məşğul olmayan 
arılar olur, lakin bütün ailələr beçəverməyə 
hazırlaşmır, ona hazırlaşanlardan da hər bir ailə beçə 
vermir. 

Yığım tam olmadıqda beçəvermə həyata keçmir. 
Yalnız bəzi hallarda ac beçələr doğulur. Güclü yığım 
zamanı da beçələr olmur, çünki bütün işçi arılar bal 
yığımı ilə məşğul olur. Az yığım zamanı yuvada çox 
isti və quraqlığın olması beçəverməni sürətləndirir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, əgər yuvada çox yüksək 
temperatur olur və arılar temperaturu normaya 
qədər aşağı salmağa çətinlik çəkirsə, həmin ailə 
mütləq beçəverməyə hazırlaşmağa başlayır. Əgər 
güclü ailələrə vaxtında lazımi köməklik göstərib və 
yuvanın qızmasının qarşısı alınarsa, onlar beçə 
verməyəcək və daha çox məhsul verəcək. 

Güclü arı ailələri beçəverməyə fərqli olaraq 
meylli olur. Onlardan az məhsul verənlər 
beçəverməyə həmişə meylli olur. 

İlin isti mövsümündə işçi arılar pətək və ondan 
kənarda müxtəlif işlər görür. Məhz onlar sürfəyə 
baxır və onu yemləyir: ananı yumurtalamağa 
hazırlayaraq qovuqcuqları təmizləyir və yem gətirir, 
yuvanın sürfə hissəsində temperatur və yuvada 
müəyyən rütubəti qoruyub saxlayır, şanları hörür, 
ananı yemləyir, uçuş bacasını qoruyur, təbiətdə 
nektar və çiçək tozunu axtarır və pətəyə su gətirir. 

Pətəkdə işi, əsasən gənc tam uçmayan arılar 
görür, lakin uçuş bacasının mühafizəsi, yemin 
axtarılması və pətəyə gətirilməsini isə uçan arılar 
həyata keçirir. Sürfəni yemləyərkən və mum 
ayırarkən arıların çiçək tozu və güləmdən istifadə 
etməsi zəruri hesab olunur. 

Zərurət yarandıqda nektarı şəkər şərbəti ilə 
əvəz etmək olar. Zülal yeminin (güləmin) tam 
əvəzediciləri hələ ki, tapılmayıb. 

Bal arılarının ən vacib xüsusiyyətlərindən biri 
odur ki, onlar yemi nəinki birdəfəlik istifadə edə, 
həmçinin ehtiyata yığa bilir, ona görə də arıxanadan 
satış üçün balı almaq mümkün olur. 

 

 

 
Şəkil 8.4. Ağaca qonmuş beçə arıları 

 

 
Şəkil 8.5. Beçə arının ağacdan götürülməsi 
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Yaş həddi və ifa etdiyi vəzifəyə görə işçi arılar 2 qrupa bölünür: pətək arıları və uçan arılar. 
Pətək arıları 20-22 günlük yaşa qədərki, uçan arılar isə ondan sonrakı yaş dövrünü əhatə edir. 

Pətək arılarının əsas vəzifəsi sürfə və ana arıları yemləməkdən ibarətdir. Arıların yaşından 
asılı olaraq pətəkdə konkret vəzifə bölgüsü olmur. Çox vaxt arı bir gündə sürfələri yemləyir, 
anaya qulluq, qovuqcuqların təmizlənməsi və şanların hörülməsində iştirak edir. 

Hər arı yuvada bacardığı işi görməyə çalışır. Məsələn, bir arı qovuqcuqları təmizləməyə 
başlayır və bir müddətdən sonra işi dayandırır, digəri bu işi davam etdirir, ondan sonra üçüncü, 
dördüncüsü isə işi bitirir. 

Uçan arılar yığım dalınca 4-6 kilometr məsafəyə kimi uçur, lakin bu cür ağır uçuşdan sonra 
onlar tez yorulur. Uçan arıların əksəriyyəti yolda pis havadan ölür. Bəzi uçuşlar üçün yem 
sərfiyyatı o qədər çox olur ki, pətəkdə balın miqdarı demək olar ki, artmır. 

Arıxanaları elə yerləşdirmək lazımdır ki, arılar yığım dalınca yazda 0,5, yayda isə 1,5 
kilometr məsafədən çox uçmasın. Yığım olduğu halda arılar günə 10-15 uçuş edərək bu cür 
məsafələrə könülsüz uçur. 

Yığılan nektarı çevirmək və qovuqcuqda yerləşdirmək məqsədi ilə uçan arılar gənc arılara 
verir. Arılar pətəyə, əsasən ağac tumurcuqlarından olan yapışqan maddələri yığıb gətirir. Onlar 
bu materialdan bərəmum hazırlayarkən istifadə edir. Ehtiyac olduğu təqdirdə arılar pətəyə su da 
gətirir. 

İşçi arılar öz ailəsindən olan fərdlərə şanlarda xüsusi hərəkətlər, yəni “rəqs” edərək 
tapılmış yığım mənbəyi barədə (ona olan məsafə və istiqamətdə) onları məlumatlandırır. 

Yığım zamanı rəqsi asanlıqla müşahidə etmək olar, ona görə də hətta pətəkdən çıxan 
çərçivələrdə arılar rəqs etməyə davam edir. Həmçinin saniyədə 300 titrəyişi olan tezlikdə səslər 
yaranır. Yuvada təmiz nektar və çiçək tozunun olması, çiçəklərin intensiv ətri yığımı artırmaq 
üçün arıların uçuşuna səbəb olur. 

Əksərən bal yığımı bitdikdən sonra arıların uçuşu azalır. Onlardan bəziləri digər ailənin 
ehtiyatları ilə qidalanmaq üçün özgə pətəklərə keçməyə çalışır. 

Soyuqlar düşəndə payızda arılar daha isti olan 
yuvanın mərkəzi çərçivələrində topa yaradaraq sıx 
yığışır (Şəkil 8.6). Topa bütün ailələrdə eyni vaxtda 
yığılmır. Məsələn, zəif ailələr topalara 140C istilik, 
güclü ailələr isə topalara 80C istilikdə yığışır. 

Çöldə temperatur 6-20C-yə qədər düşdükdə 
arıları topada iki hissəyə bölmək olar: yuxarı hissədə 
olan topa (və ya periferiya), yaxud topanın qabığı, 
mərkəzi hissədə olan topa və ya hüceyrə. Topanın 
qabığında arılar bir-birinə bərk yapışaraq bəzən də 
çox sıxılaraq şan və pətəklərdə hərəkətsiz oturur. 
Onların əksər hissəsi şanların boş qovuqcuqlarına 
keçir. Qabıq topanın mərkəzini soyuqdan qoruyur. 
Aşağı temperatur şəraitində topanın qabığında olan 
arılarda maddələr mübadiləsi aşağı olur, mərkəzdə 
olanlara nisbətən maddələr az işlənir. 

 
Şəkil 8.6. Topa halında yığılmış arıların sxemi 
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Topanın mərkəzində arılar yavaş hərəkət edir, qidalanır, balın möhürlərini açır və digər 
işləri görür. 

Vaxtaşırı hər arı topanın qabığından daha yüksək temperaturu olan mərkəzi hissəyə keçir. 
Topa bir neçə saat ərzində qızışır, qidalanır və sonra topanın periferik hissəsinə keçir ki, orada 
özüylə götürdüyü yem çatana kimi bir neçə gün qala bilsin. Arı topasında qabığın eni 5-7 
santimetr olur, lakin bu ölçü dəyişkəndir. Topanın yanında havanın temperaturu artdıqda və 
arılar təlaşlandıqda qabıq azalır, bəzən də məhv olur. Normal şəraitdə qışlama zamanı topanın 
kökünün qabığı uzun müddət qalır və yalnız istilik düşəndə qışlamadan sonra yox olur. Topanın 
qabığı ilə mərkəzi hissəsinin arasında kəskin temperatur səthi olmur. Qışlamanın əvvəli 
temperatur mərkəzi yuvanın orta çərçivə aralığında az yer tutur. Burada temperatur 27-320C 
radələrində olur. Topanın qabığında temperatur azalır, onun periferiyasında isə 8-120C-yə çatır. 
Topaya yığılan arı ailələri ayda 1-2 kiloqram yemdən istifadə edir. 

Sulu buxar halında arıların ayırdığı nəmişlik tədricən bala hopur. Topada olarkən arılar 
durulaşdırılmış baldan istifadə edir və bununla da susuzluqlarını söndürür. Topa pozulduğu 
halda bal canına az sulu buxar çəkir və arılar susuzluqdan əziyyət çəkir. 

Qış ərzində arıların topası tədricən öz yerini dəyişir. Qışlama zamanı təbii şəraitdə ağacın 
oyuğunda topa yuxarı hərəkət edir. Pətək, xüsusən də ensiz çərçivə, arılar çərçivənin yuxarı 
dirəyinə çataraq çox narahat olur, bir müddətlik temperaturu 40-460C-yə kimi artırır, yem 
axtarışına başlayır və yemi həmin çərçivələrin bacalarından bir az aralı yerdə tapır. Arılar yemi 
çox vaxt aşağıdan yeyir, sonra yenidən yuxarıya hərəkət edir, çərçivənin yuxarı hissəsinə çataraq 
isə yenidən təlaşlanır və həmin şanların başqa yerləri və ya digər çərçivələrə keçir. 

Arıların tez-tez təlaşlanması qışlama zamanı onlara mənfi təsir göstərir. Qışlama üçün 
yuvaları elə qurmaq lazımdır ki, hər çərçivədə 2-2,5 kiloqramdan az olmayaraq bal olsun, belə 
olduqda arılar tez-tez yerlərini dəyişməyəcək və az narahat olacaq. 

Qışlamanın ikinci yarısında yuvada sürfələr artdıqca istilik mərkəzinin sahəsi genişlənir. Bu 
vaxt sürfənin yanında temperatur 30-340C olur. Yazda isti hava düşdükdə topa ayrılır, lakin 
temperatur aşağı düşdükdə yenidən müvəqqəti topanın yaranmasını müşahidə etmək olar. 

Arıların yaşama müddəti onların doğulması, iş həcmi, həmçinin ailənin gücündən asılıdır. 
Yaz-yay vaxtı güclü ailənin arıları orta hesabla 40-45 gün, zəif ailələrin arıları isə 25-30 gün 
yaşayır. Sürfə yemlənməsi ilə məşğul olmayan payızda doğulan arılar qışlayır və aprel-may 
aylarında ölür. Onlar 8-9 ay yaşayır. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arı ailəsində fərdlər arasında sıx əlaqənin olması, heç bir fərdin ailədən kənar yaşaya 
bilməməsini öyrənin. 

2. Ailədə gün ərzində arıların bir-biri ilə yem əlaqəsi saxlaması, ana arını yemləməsi, onu 
təmizləməsi və bədənindəki ana maddəsini yalamasını öyrənin və axırıncının (yalamasının) 
səbəbini araşdırın.   

3. Ananın iri olmasının çox yumurtlaması, ailənin güclü olmasının ananın məhsuldarlığına 
münbit şərait yaratmasını öyrənin.  

4. Beçəvermə prosesi ilə əlaqədar arı ailəsində baş verənləri öyrənin.  

5. Arıxananın məhsul olan ərazidən nə qədər məsafədə olmasını öyrənin. 

6. Arıların “rəqs”i ilə əlaqədar məlumatlara diqqət edin. 

7. Güclü və zəif arıların nə vaxt mərkəzi çərçivələrə yığışaraq topa yaratdıqlarını öyrənin. 

8. Topanın arılara hansı cəhətdən xeyirli olmasını öyrənin. 

9. Qışlama üçün çərçivələrdə nə qədər balın olması, hansı halda arılara ziyan gətirdiyini 
öyrənin.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arı ailəsində ana arı, işçi arı və erkək 
arılar arasında sıx əlaqənin öyrənilməsi 

• İşçi arıların ananı zülallı yemlə yemləməsi, 
onun məhsuldarlığının bu yemləmədən 
asılılığı, ana öləndə hansı prosesin baş 
verdiyini öyrənin. 

• Ailədə doğulan erkək arıların sayının yalnız 
anadan yox, işçi arılardan da asılılığını (işçi 
arılar yaz və yayda erkək arı sürfələrini də 
yemləyir) öyrənin. 

• Çərçivə aralıqlarına görə arıların gücünün 
müəyyənləşdirilməsinə diqqət edin. 

• Arıların il ərzində həyat-fəaliyyəti, güc və 
məhsuldarlığının ananın keyfiyyətindən 
asılılığını öyrənin. 

2. Arı ailələrində beçəvermə prosesinin 
öyrənilməsi 

• Aprelin əvvəlindən yumurtlama sürətinin 
artması, işçi arıların sürətlə artması və bunun 
gələcək inkişafının təməli olduğunu öyrənin. 

• May ayının ortalarından başlayaraq yuvada 
olan yumurta və beçələrin sayının kəskin 
şəkildə artmasını öyrənin və nəticəni 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Beçəverməyə hazırlıq prosesini diqqətlə 
öyrənin və izləyin. 

• İlk pöhrənin hansı mərhələ və hansı həcmdə 
çıxdığını öyrənin. 

• Beçələr çıxandan (əgər götürülməzsə) 
arıxananı tərk edənə qədərki prosesi öyrənin 
və diqqətinizdə saxlayın. 

• Yığım tam olmadıqda beçəvermənin olub-
olmadığını öyrənin. 

• Beçəvermənin səbəblərini öyrənin. 

107 
 



 

3. Beçəvermədən sonrakı proseslərin 
öyrənilməsi 

• Soyuqlar düşən vaxt arıların topa halında 
pətəyin mərkəzi çərçivəsinə toplaşmağının 
səbəbini öyrənin. 

• Çöldə temperatur mənfiyə doğru hərəkət 
etdikdə topaların hərəkəti, 2 qismə bölünməsi, 
topanın qabıq və hüceyrə hissəsi və orada baş 
verənləri öyrənin. 

• Topanın mərkəzində arıların nə iş gördüyü, 
onların qidalanmasına diqqət edin. 

• Onların yaratdığı nəmişliyin tədricən bala 
hopması, topanın öz yerini tədricən dəyişməsi 
və yemlənməsini öyrənin. 

• Nəhayət, qışlamanın ikinci yarısında sürfələrin 
artmasından sonrakı prosesləri öyrənin.  
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 8 

Sual 1. Arı, ana arı və erkək arı ailədən kənar yaşaya bilərmi? 
A) Bilər; 
B) Bilməz; 
C) Təsadüfən yaşaya bilər; 
D) Erkək arı yaşaya bilər. 
 
Sual 2. Arılar ananı nə ilə yemləyir? 
A) Sürfə ilə; 
B) Balla; 
C) Ana südü ilə; 
D) Nektarla. 
 
Sual 3. Ailədə neçə ana olur? 
A) Bir; 
B) İki; 
C) Çox; 
D) İki-üç. 
 
Sual 4. Qışda arı ailəsində erkək olurmu? 
A) Olmur; 
B) Olur; 
C) Qış yuxusuna gedir; 
D) Gəzintiyə çıxır. 
 
Sual 5. Arıların yem əlaqəsi olurmu? 
A) Olmur; 
B) Ana ilə olur; 
C) Pətəkdən kənar olur; 
D) Olur. 
 
Sual 6. Yayda güclü ailədə neçə arı olur? 
A) 30.000; 
B) 100.000; 
C) 80.000; 
D) 70.000. 
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Sual 7. Əsas yığım zamanı ananın yumurta qoyması azalır, yoxsa artır? 
A) Çoxalır; 
B) İşləyəndə bilərəm; 
C) Hər iki hal ola bilər; 
D) Azalır. 
 
Sual 8. Beçələr yerləşdikdən sonra arılar necə işləyir? 
A) Zəif; 
B) Könülsüz; 
C) Səylə; 
D) Bal yeyə-yeyə. 
 
Sual 9. Yığım olmadıqda beçəvermə baş verirmi? 
A) Baş verir; 
B) Baş vermir; 
C) Hərdənbir olur; 
D) Gecikənlər verir. 
 
Sual 10. Yem kimi arılar üçün nektarı nə ilə əvəz etmək olar? 
A) Əvəz etmək olmaz; 
B) Fikirləşmək lazımdır; 
C) Şərbətlə; 
D) Əvəz etmək olar. 
 
Sual 11. Yığım dalınca arılar neçə kilometr məsafəyə uçur? 
A) 1 kilometr; 
B) 3 kilometr; 
C) 7 kilometr; 
D) 4-6 kilometr. 
 
Sual 12. Arılar öz ailələrinin arılarına yığım barəsində necə məlumat verir? 
A) Müxtəlif hərəkətlərlə; 
B) Rəqslə; 
C) Vızıltı ilə; 
D) Bir-birini sancmaqla. 
 
Sual 13. Zəif arılar topaya hansı temperaturda yığışır? 
A) 14 dərəcə Selsidə; 
B) 15 dərəcə Selsidə; 
C) 18 dərəcə Selsidə; 
D) 10 dərəcə Selsidə; 
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Sual 14. Periferiya nədir? 
A) Arı topası; 
B) Topanın ortası; 
C) Topanın aşağısı; 
D) Yuxarı hissədə olan topa-topanın qabığı. 
 
Sual 15. Qış arılarının yaşama müddəti nə qədərdir? 
A) 1 ay; 
B) 3 ay; 
C) 8 ay; 
D) 2 ay. 
 
Sual 16. Arıların qış topası yuxarı, yoxsa aşağı hərəkət edir? 
A) Yuxarı; 
B) Aşağı; 
C) Sağa; 
D) Sola. 
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9. Arıların müxtəlif növ pətəklərdə saxlanılması 
 

Arı ailələrinin inkişafı və məhsuldarlığı üçün yuvanın həcminin mahiyyəti arıların düzgün 
yem bazası olduğu təqdirdə yüksək bal yığımını yalnız güclü zəhmətkeş arı ailələrinin hesabına 
əldə etmək olar. Məhz iri həcmli pətəklərdə arıları yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və onlardan 
lazımınca istifadə etmək mümkündür.  

Müəyyən olunub ki, güclü arı ailəsinin inkişafı 
üçün yığım zamanı tələb olunan şanları nəzərə 
almayaraq bal və nektarları hazırlamaq üçün 435 x 
300 kvadrat millimetr ölçüsündə 14-16 çərçivə 
lazımdır.  

Beləliklə, sürfənin sürətlə inkişafı, şanların 
hörülməsi və arıların beçəvermə hissiyyatından uzaq 
olması üçün yalnız iri həcmli pətəklərdə arılara lazımi 
şərait yaratmaq lazımdır. 

Arıları yatıq pətəklər, yarımçərçivə üstlüyü olan 
ikigövdəli və 12-çərçivəli pətəklərdə saxlayaraq 
üzərində aparılan çoxsaylı müqayisəli təcrübələr iri 
həcmli pətəklərin üstün cəhətlərini göstərir (Şəkil 
9.1). 

Məsələn, 12-çərçivəli pətəklərdə saxlanılan 
arılarla müqayisədə arıları 18-20 çərçivədə ikigövdəli 
və yatıq pətəklərdə saxlayaraq bal yığımını bəzi 
hallarda 25-30 faizə kimi artırmaq olar (Şəkil 9.2). 

Bu pətəklərdə arılara qulluq işləri arıçılardan 
çoxlu vaxt və zəhmət tələb edir, bu səbəbdən də arıçı 
çoxlu sayda arı ailələrinə qulluq edə bilmir. 

Bir arıçı tərəfindən qulluq edilən arı ailələrinin 
sayı və işin məhsuldarlığını artırmaq üçün çox gövdəli 
pətəklərdən istifadə edilməklə geniş nailiyyətlər əldə 
etmək olar. 

 
Şəkil 9.1. İkigövdəli, çox gövdəli və 12-

çərçivəli pətəklər 
 

 
Şəkil 9.2. On iki çərçivəli pətək 

 

Çox gövdəli pətəklərdə arıların saxlanılması ABŞ, Mərkəzi və Cənubi Amerika və arıçılıq 
sənayesi yüksək inkişaf etmiş digər ölkələrdə geniş tətbiq olunur. Zəhmət tələb edən 
mexanikləşmə prosesləri ilə yanaşı, arıların çox gövdəli pətəklərdə saxlanılması arıxanada işin 
yüksək məhsuldarlığını təmin edir. Əgər ayrı-ayrı çərçivələr yox, məhz gövdələr işlənilirsə, bu cür 
saxlamaların üstünlüklərinə nail olmaq olar. 

Arı ailələrinin çox gövdəli pətəklərdə saxlanılmasının mahiyyəti istehsalın səmərəliliyi 
səbəbindən artır (Şəkil 9.3). Bir çox təsərrüfatların arıçıları bir daha əmin olurlar ki, arı ailəsinin 
çox gövdəli pətəklərdə saxlanılması zamanı arıların yaz inkişafı və şanların hörülməsi yaxşı keçir, 
beçəvermədən tez xəbər tutmaq olar, əsasən də işin məhsuldarlığı artır. 

Çox gövdəli pətəklərə keçərkən, ilk növbədə ailələri digər müxtəlif tərkibli olan pətəklərdən 
çox gövdəli pətəklərə keçmək üçün vaxtı düzgün seçmək çox zəruridir. 
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Yaxşı olardı ki, bu işi yazın əvvəli, yuvalarda az sürfə və sürfələrin şanların içində olduğu 
vaxt aparasınız. Arıların köçməsinə vaxtından əvvəl hazırlaşın. Qışda adi çərçivələri dəyişin, 
bunun üçün isə onların lövhə tərəflərini 70 millimetrə kimi elə kəsin ki, çöl yan ölçülərin 
uzunluğu 230 millimetr olsun. 

 
Şəkil 9.3. Çox gövdəli pətəyin sxemi 

A - eninə kəsik;  
B - uzununa kəsik. 

Zərurət olduqda çərçivələrin yuxarı hissələrini yan lövhələrinə taxtaları 6 x 8 kvadrat 
millimetr ölçüsündə kəsərək və 100 millimetr uzunluğunda doğrayaraq lövhələrin hər iki 
tərəfindən daimi arakəsmələr qoyun. Yuxarı hissədə yan taxtaların eni arakəsmələrlə birlikdə 37 
millimetrə kimi böyüyür (Hofman növlü çərçivələr kimi).  

Arıların köçürülməsi davamlı və yuvaların tam sökülməsi ilə əlaqəli olduğundan bu işi 
təbiətdə yığım olduğu vaxt görmək lazımdır. 

Soyuq havada yığımsız vaxtda arıların oğurluq və yuvaların soyulması hallarının 
yaranmasının qarşısını alan tor və ya cunadan hazırlanan xüsusi çadırlarda bu işi görmək 
məqsədəuyğun hesab olunur. 

113 
 



 

Arıları çox gövdəli pətəklərə aşağıda göstərilən qaydada aparın. Arılar köçürülən pətəyi 
küncə qoyun, onun yerinə isə yeni pətəyin dayaqcıqları, altlığı və gövdəsini qoyun. 

İsti otaqda pətəyi 8 kiloqramdan az olmayan bal olan 6-7 qısaldılmış çərçivəyə yığın. Köhnə 
pətəkdən bütün çərçivələri çıxarın və onlardan arıları yeni pətəklərə çırpın. 

Arılardan boşalmış sürfəsiz çərçivələri daşınan yeşiyə qoyun və otağa salın ki, çərçivələri 
yeni ölçüyə uyğun hazırlayasınız. Sürfə ilə çərçivələri yerində qısaldın və onu yuvanın yeni 
pətəyinin altlığına qoyaraq yerini dəyişin. Yuvaya ananın köçürülməsinə diqqət yetirin. 

Köhnə pətəyin divarlarında qalan arıları yeni pətəyə süpürün. Əgər yuvada köçürülən 
ailələrdə yeni pətəyin bir gövdəsində yerləşdiriləcək qədər çərçivələr çox olarsa, qalan çərçivələri 
sürfəli gövdələrin üzərindən eyni qaydada yeni gövdəyə qoyun. 

Yazda, adətən ailələr köçürülərkən 435 x 230 kvadrat millimetr ölçüsündə olan bir gövdədə 
on çərçivə yerləşir. Köhnə pətəyi arıxanadan çıxarın. 

Bəzən arılar çox gövdəli pətəklərə bir qədər gec, şanların aşağı lövhələri sürfə ilə 
doldurulduqdan sonra köçürülür. Bu cür hallarda şanlar kəsilər və çərçivələr azalarsa, sürfənin 
bir çox hissəsini itirmək olar. Bu səbəbdən bunu başqa cür eləyin. 

Adi pətəyi yerində saxlayın və əvvəlcədən üzərindən bütün arıları çırparaq pətəkdən bütün 
sürfəsiz çərçivələri çıxarın. Sürfə qalan çərçivələri isə pətəyin cənub divarına çəkin. Arakəsmə 
taxtadan sonra olan yeri istiləşdirici materiallarla doldurun. Pətəyin üstünə bal və güləmlə olan 
qısaldılmış çərçivələrlə yanaşı, yeni pətəyin gövdəsini qoyun.   

Yuxarı gövdədən çıxan adi pətəyin bir hissəsini taxtalarla yaxşı örtün. Bir müddətdən sonra 
aşağı gövdədən olan şanlar sürfədən azad olacaq və arılar yuxarı gövdəyə keçəcək. Bundan sonra 
aşağı gövdəni götürün, yuxarı gövdəni isə çox gövdəli pətəyin altına qoyun. Sürfədən boşaldılmış 
çərçivələri dərhal kəsin və onlarla yeni gövdəni (zərurət olduqda) doldurun. 

Çox gövdəli pətəklərdə arıların saxlanılması adi pətəklərdə (12-çərçivəli, ikigövdəli və yatıq 
pətəklərdə) arılara qulluq edilməsindən kəskin şəkildə fərqlənir. Çox gövdəli pətəklərdə arılara 
qulluq düzgün təşkil olunduğu təqdirdə arıçı işin bir çox hissəsini hazırlıq işlərinə yönəldir 
(çərçivələrin şanlanması, çərçivələrin növlərə ayrılması, yuvaların genişləndirilməsi üçün 
gövdələrin hazırlanması və s.).  

Yaxşı olardı ki, bu işlər pətəklərdə və ya mövsümün gərgin iş vaxtı arasında fasilələr zamanı 
görülsün. İş bu cür təşkil olunduqda arıçının il ərzində gördüyü işlər tənzimlənir, bundan başqa 
isə, mövsümün gərgin iş vaxtı arıçı sırf arılara qulluq işi ilə məşğul olur. 

Arıların çox gövdəli pətəklərdə saxlanılması zamanı yuvaların sökülməsi və mövsüm 
ərzində şanlara baxılması, ailələrin qışa hazırlığı, ayrı-ayrı çərçivələrlə yuvaların dəfələrlə 
genişləndirilməsi, köçmədən əvvəl yuvanın bərkidilməsi və hazırlığı kimi zəhmət tələb edən işlər 
qəti istisna olunur. Arı ailələrinin gücü, sürfənin sayı, yuvada yem ehtiyatları, mumlanmış 
şanların bərpasını müəyyən etmək üçün arı ailələrinə qulluq texnikası, adətən yuvaların 
sökülməsi ilə yüngülləşir: yuvanı qaldırmaq və çərçivələri dartmadan yuvalara aşağı və yuxarı 
hissədən baxış keçirmək kifayətdir. 

Müəyyən hallarda ailədə çətinlik aşkar olunduqda yuvaları sökə bilərsiniz (arı və sürfələrin 
xəstələnməsi, ananın itkisi və s.). Yuvalar tam sökülərkən arı ailələrinə əlavə baxışların 
keçirilməsi bu ailələrdə inkişafı dayandırır, məhsuldarlığı azaldır, vaxtın qeyri-səmərəli sərf 
olunduğuna səbəb olur. 
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9.2. Arıların yatıq pətəklərdə saxlanılması 

Bu gün yatıq pətəklər 20-24 çərçivəyə uyğun 
hazırlanır. İkigövdəli pətəklərdən fərqli olaraq yatıq 
pətəklərin bəzi üstünlükləri var. Arıları orada 
saxlayarkən ağır gövdə və pətək üstlükləri qaldırmaq 
və ya saxlamaq olmaz. Yatıq pətəkləri bal yığımına 
aparmaq daha asandır, çünki onlarda əlavə 
bərkidiləsi heç bir hissə olmur (Şəkil 9.4). 

Yazda qeyri-sabit hava şəraitində yatıq 
pətəklərdə yuvaları genişləndirərkən arıçı sürfəni 
soyuqlamağa az risk edir, nəinki ikinci gövdə 
quraşdırılarkən. 

Digər sistemlərdən fərqli olaraq yatıq 
pətəklərdə köməkçi ana arılardan istifadə etmək 
asandır. Bu cür bir pətəkdə eyni zamanda əsas ailə və 
bütöv arakəsmənin arxasında köməkçi ana ailələri 
saxlamaq olar. Digər sistemli pətəklərdən fərqli 
olaraq arıları yatıq pətəklərdə saxlayarkən orada yeni 
ailələr yaratmaq daha asan olur.   

 

 
Şəkil 9.4. Yatıq pətək 

Yatıq pətəklərdə saxlanılan arı ailələri olan bir çox arıxanalarda arılara qulluq ondan 
ibarətdir ki, arılar yazın əvvəli qışlamadan çıxarıldıqdan sonra gənc arı ailələrinin vəziyyəti, yerin 
təmizlənməsi və arıların uğurlu inkişafına səbəb olan ailələrə şəraitin yaradılmasını müəyyən 
edirlər. Çox vaxt bir yatıq pətəkdə iki ailə qışlayır. Bu cür hallarda yazda arıların bir ailədən 
digərlərinə zəif ailədən güclü ailəyə köçürülməsinin qarşısı alınmalıdır. Məhz bu səbəbdən güclü 
ailələr, sonra isə zəif ailələrə uçmağa şərait yaradın. Güclü ailələr sakitləşdikdən sonra zəif arılar 
üçün bacaları açın. 

Yatıq pətəklərdə altlıq mıxlanır, bu isə onun vaxtında və keyfiyyətli təmizlənməsinə mane 
olmur. Yatıq pətəyin həcmi yazda ora bütün çərçivələri yerləşdirmək və altlığı təmizləmək üçün 
kifayət edir. İri həcmli yatıq pətəklərdən arıların yaxşı isidilməsi üçün istifadə edin və hətta bir 
pətəkdə iki ailəni yaz inkişafı dövrü üçün saxlayın. Onlar birlikdə isinərək normal həyat 
fəaliyyətini qoruyub-saxlamaq üçün az güc sərf edir. Hesab olunur ki, birinci dəfə yatıq pətəkdə 
arı ailəsinin yuvasını sürfə sonuncu və ya sonuncudan əvvəl gələn şanda əmələ gələrkən 
genişləndirmək lazımdır. Ananın yumurtalarını qoymaq üçün təyin olunan qurudulmuş çərçivəni 
axırıncı sürfəli və üstü örtülmüş şanların arasına qoyun. Eyni üsulla şanlanmış çərçivəni qoyun. 
Bir istifadəyə 1-2 çərçivə qoyun. 

Çərçivələri əlavə edərək ailə yaxşı gücləndikdə və soyuqların təhlükəsi ötüşdükdə yuvaları 
genişləndirmək olar. 

Yatıq pətəklərdə yarım-üstlüyü olan 12-çərçivəli pətəklərlə işləmək daha rahatdır, çünki 
həmişə arakəsmə taxtanı çəkmək olar və yuvadan çərçivələrin rahat çıxarılması və ya bir neçə 
çərçivə ilə genişləndirilməsi üçün yer ayırmaq olar. 
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Yatıq pətəklərdə yuvaların birdəfəlik genişləndirilməsi üsulu arıçıların işini kəskin şəkildə 
azaltmağa imkan verir. Bu üsulun müvəffəqiyyətinin təmin olunması üçün mütləq şərt arıxanada 
yalnız güclü ailələrin saxlanılmasıdır. 

Yazda qeyd olunan xüsusiyyətlərdən irəli gələrək ailədə 7-8 sürfə çərçivəsi olarkən yuvanın 
hamısını pətəyin bir küncünə bacadan uzaq çəkin, bacanın qarşısından boşalan yeri isə beş-altı və 
daha çox quru və şanlanmış çərçivələrlə doldurun. 

Yuvanın normal yerləşdirilməsini təmin etmək üçün arılar hörülmüş şanları tez bərpa edir 
və sürətlə ana qovuqcuqlarında yumurta qoymaq üçün onları hazırlayır, özü də yuvanın yeni 
hissəsində bu işə həvəslə başlayır. 

Yatıq pətəyin boş hissəsində payız və qışda əlavə ananın qışlaması üçün ailəciklər 
yerləşdirmək olar. Yatıq pətəyin boş hissəsi, həmçinin ailəciklərin müvəqqəti saxlanılması 
(mayalanmamış gənc arıların cütləşməsinə kimi), həmçinin beçələrin yaranması üçün ailələrdən 
qablaşdırılmış halda sataraq istifadə edin. Yatıq pətəklərdə əsas yığım zamanı ananın yumurta 
qoymasını məhdudlaşdırmaq zərurəti yarandıqda 2-3 çərçivə müxtəlif yaşlı sürfəni anaları ilə 
birlikdə yuvanın ortasına qoyun, onların hər iki tərəfində isə bal və güləmlə olan çərçivələr 
qoyun. Belə dəyişikliklərdən sonra ana cəmi bir neçə çərçivələrdə yumurtaları qoyacaq, nəticədə 
yuvada açıq sürfənin sayı azalacaq, arılar sürətlə bal yığımı ilə məşğul olacaq, pətəkdə isə bal 
yığılacaq. Yığım bitdikdən sonra ananın yumurtlaması üçün xüsusi şərait yaradın ki, qışa kifayət 
qədər arı bəsləyə biləsiniz.    

Yatıq pətəklərdə arılar saxlanılarkən şaquli istiqamətdə yerləşən pətəklərdə olan 
yuvalardan fərqli olaraq balın süzülməsi üçün şanları ayırmaq daha çətin olur. Yatıq pətəklərdə 
balın süzülməsi üçün ballı çərçivələr axtarılarkən yuvaları sökmək lazım olur. 

 
9.3. Yarımçərçivəli calağı olan 12-çərçivəli 
pətəklərdə arıların saxlanılması 

Yüksək bal yığımı olmayan yerlərdə 12-çərçivəli 
(Şəkil 9.5) pətəyin üstündən ikinci gövdə qoymaq 
məqsədəuyğun hesab olunmur, çünki 
yarımçərçivələrin kifayət qədər üstün cəhətləri olur. 
Arıların bu cür saxlanılması daha geniş yayılıb. 
Qışlamadan çıxarıldıqdan sonra arı ailələrinin 
yuvalarını elə qısaldın ki, arılar qalan çərçivələrin 
üzərinə sıx qonsun. Ailələri kifayət qədər yemlə təmin 
edin və yaxşı isidin. Yaşlı arılar gənc arılarla əvəz 
olunduqdan sonra və arı ailələri güclənməyə 
başlayarkən yuvanın genişləndirilməsi işinə başlayın. 
Bunun üçün açıq-şabalıdı və şabalıdı rəngli şanlı 
çərçivələr və az miqdarda güləm və baldan istifadə 
edin. Ailələr o dərəcədə güclənər, pətəklərdə 8-dən az 
olmayaraq sürfəli çərçivə olar, arılar isə 10-11 şanın 
üzərinə qonarsa, onda pətəklərin üzərinə calaqlar 
(üstlüklər) qoyun.     

 
Şəkil 9.5. On iki çərçivəli pətək 
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Pətəyin üstlüyünü lazımi qaydada öncədən hazırlayın, hər birinin yarı hissəsini qısaldılmış 
şanlar, digər yarı hissəsini isə şanlanmış çərçivələrlə qablaşdırın. Hər birini ayrılıqda yerləşdirin. 
Calaq quraşdırıldıqdan sonra ailədə analıqların qalmadığına əmin olmaq üçün ailəyə diqqətlə 
baxış keçirin.  

Calaqlarda bir neçə gündən sonra çərçivələrin bir çoxu balla dolan kimi yuva gövdəsi ilə 
pətək üstlüyü arasında şanlanmış çərçivələr və şanları qablaşdırılan digər çərçivə qoyun. Ana 
arıların şanlarının üstlüyünə keçməməsi üçün pətəklərdə həmişəki kimi aralı yarıqları olan 9-10 
çərçivə qoyun. Bu cür halda arılar qovuqcuqları hörür və ana orada yumurtalaya bilmir. 

Gec yığım olan dağlıq ərazilərdə daha güclü ailələrin yetişdirilməsi üçün ana birinci yarım-
üstlüyü olan şanlarda yumurtlamağa başlayır. Digər (“inşaat”) üstlüyü isə çərçivələrin əksəriyyəti 
sürfə ilə əhatə olunduğu vaxt qoyun. İnşaat üstlüyünü yuvaya “çəpinə” qoyun. Yeni üstlüyə 
ananın keçməməsi üçün onu yuva gövdəsinə keçirin və arakəsmə qəfəsə ilə yuvadan ananı 
uzaqlaşdırın. Arılar yığılmış balın bir çox hissəsini yarım-üstlüyün şanlarında saxladığı, həmçinin 
yarımçərçivələri yuva çərçivələrinin (və ya əksinə) yerləri ilə dəyişmək mümkün olmadığı üçün 
digər pətəklərdən fərqli olaraq 12-çərçivəli pətəklərdə yemlə olan çərçivələri qışa hazırlamaq 
daha çətin olur. 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. İri həcmli pətəklərdə arıları yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və onlardan lazımınca istifadə 
etməyin mümkünlüyünü öyrənin. 

2. İrihəcmli pətəklərin üstün cəhətlərini öyrənin.  

3. Bu cür pətəklərdə bal istehsalını 25-30 faiz artırmağın mümkünlüyünə diqqət edin. 

4. Kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə məhz bu cür pətəklərdən istifadə 
olunduğuna dair təcrübələri öyrənin. 

5. Arıları çox gövdəli pətəklərə yığmağın üsullarını öyrənin. 

6. Çox gövdəli pətəklərlə işləməyin üstün cəhətlərini öyrənin. 

7. Eyni zamanda yatıq pətəklərin üstünlüklərini öyrənin. 

8. Beçəvermənin qarşısını almaq üçün yatıq pətəklərin daha səmərəli olduğunu öyrənin. 

9. Yatıq pətəyin boş hissəsində payız və qışda əlavə ananın qışlaması üçün şərait yaratmağın 
mümkünlüyünü öyrənin.  

10. 12-çərçivəli pətəkdən nə zaman, hansı şəraitdə istifadə etməyin üsulunu öyrənin. 

11. 12-çərçivəli calaq çərçivələri olan pətəklərin də nöqsanlı və üstün cəhətlərinə diqqət yetirin. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arı ailələrinin inkişafı və məhsuldarlığı 
üçün yuvanın həcminin mahiyyətinin 
öyrənilməsi 

• Yüksək bal yığımının güclü ailələrin iri həcmli 
pətəklərdə yerləşdirilməsi hesabına 
mümkünlüyünü öyrənin. 

• İri həcmli pətəklərin (yatıq, ikigövdəli və çox 
gövdəli) üstünlüklərini öyrənin. 

• Çox gövdəli pətəklərə arıları köçürməyin 
səmərəli vaxtını öyrənin. 

• Arıları pətəyə köçürərkən ananın orada 
olmağına diqqət edin. 

• Çox gövdəli pətəkdə arı saxlamağın adi 
pətəklərə nisbətən fərqli olmasını öyrənin. 

2. Yatıq pətəklərdə arıların saxlanılmasının 
öyrənilməsi 

• Yatıq pətəklərin neçə çərçivəyə 
hazırlanmasını öyrənin. 

• Yatıq pətəklərdə köməkçi ana arılardan 
istifadənin asanlığına diqqət edin. 

• Yatıq pətəklərdə arılara qulluq etməyin 
asanlığını nəzərə alın. 

• Yatıq pətəklərdə arıların gec beçə verməsinə 
diqqət edin. 

• Yatıq pətəklərdə yuvaların birdəfəlik 
genişləndirilməsinə diqqət edin. 

• Yatıq pətəklərdə güclü ailənin formalaşmasını 
öyrənin. 

3. Yarımçərçivəli calağı olan 12-çərçivəli 
pətəklərdə arıların saxlanılmasının 
öyrənilməsi 

• Bu tip pətəklərdə calaq çərçivələr qoyulana 
qədər hansı işlərin görülməsini öyrənin. 

• Calaq quraşdırılarkən ailədə analıqların 
qalmadığına diqqətlə nəzər yetirin. 

• Gec yığım olan bölgələrdə ananın birinci 
yarımüstlüyə yumurta qoymasına diqqətlə 
yanaşın və nə etmək lazım olduğunu öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 9 

Sual 1. İri ölçülü pətəklər nə üçün lazımdır? 
A) Arıları yaxşı saxlamaq və güclü məhsul üçün; 
B) Beçəvermə üçün; 
C) Balalama üçün; 
D) Arıçının işləməsi üçün. 
 
Sual 2. Güclü arı ailəsində nektar və bal üçün 435 x 300 ölçüsündə neçə çərçivə lazımdır? 
A) 10-12; 
B) 14 x 16; 
C) 14 x 15; 
D) 15 x 17. 
 
Sual 3. Çox gövdəli pətəklərdə arılara qulluq vaxtı nəyə qənaət olunur? 
A) Arılar narahat olmur; 
B) Hazırlıq işlərinə; 
C) Artıq əmək sərfiyyatına; 
D) Çərçivəyə. 
 
Sual 4. Çox gövdəli pətəklərdə arılara qulluq olunarkən nəyə görə məhsuldarlığı artır? 
A) Arılar az yeyir; 
B) Arıçı həvəslə işləyir; 
C) Ana az yumurtlayır; 
D) Arılar az narahat olur, səmərəli işləyir. 
 
Sual 5. Arıxanada çox gövdəli pətəklərdə bütün ailələrə baxış keçirmək lazımdırmı? 
A) Lazımdır; 
B) Lazım deyil; 
C) Arıçı özü bilər; 
D) Baxsa, yaxşı olar. 
 
Sual 6. Yatıq pətəklərin üstünlüyü nədir? 
A) Bu pətəkləri bal yığımına aparmaq asandır; 
B) 20-24 çərçivəlidir; 
C) Arısı çox olur; 
D) Bir gövdəlidir. 
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Sual 7. Yatıq pətəklərdə köməkçi analardan istifadə etmək olarmı? 
A) Olmaz; 
B) Hərdənbir olar; 
C) Olar; 
D) Arıçı istəsə, olar. 
 
Sual 8. Hansı pətəklərdə reqlamentli işləri aparmaq daha asandır? 
A) Bütün pətəklərdə; 
B) 12-çərçivəli pətəklərdə; 
C) Yatıq pətəklərdə; 
D) Çox gövdəli pətəklərdə. 
 
Sual 9. Hansı halda ananın yumurtalaması məhdudlaşır? 
A) Ana gənc olanda; 
B) Erkəkləşəndə; 
C) Mayalama uçuşuna çıxanda; 
D) Güclü yığım vaxtı. 
 
Sual 10. On iki çərçivəli pətəklərdə calaqlar nə vaxt qoyulur? 
A) Sürfəli çərçivə 8, arılar 11 çərçivənin üstündə olanda; 
B) İstənilən vaxt; 
C) Yazın əvvəlində; 
D) Ehtiyac olanda. 
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10. Əsas balverən və çiçək tozu gətirən bitkilər 
 

Bal arıları - yemin seçimi və istifadə edilməsində spesifik cücülərdir. Onlar nektar, gəzəngi 
və çiçək tozundan hazırlanan balla qidalanır. Nektar, gəzəngi və çiçək tozunun mənbəyi sayılan 
bitkilər arıçılığın yem bazasını təşkil edir. Balın yığımına təsir edən ətraf mühit amillərinin 
içindən yem bazası mühüm əhəmiyyət daşıyır. Arıxananın yerləşdiyi ərazidə nektar, gəzəngi və 
çiçək tozunun ayrılması pətəklərdə yemin yığılması və satış məhsulunun alınması üçün çox 
vacib hesab olunur.  

Pətəyə nektarın sürətlə daxil olması ilə yüksək bal yığımını cökə, meşə moruğu, ağ akasiya, 
digər entomofil bitkilərin çiçəklənməsi zamanı təmin etmək olar. Balverən bitkilərin əksər 
hissəsini ağır bal yığımı təşkil edir, yəni gün ərzində hər ailə 4-5 kiloqram məhsul verir. Ərazidə 
çoxlu arı, nektar mənbəyi isə məhdud sayda olduğu halda tozlama istiqaməti olan bölgələrdə bal 
yığımı az olacaq - gün ərzində 1-2 kiloqram. Elə vaxtlar da olur ki, arı ailələri çox az yem yığır və 
ya heç yığmır. 

Azərbaycanda arılar tərəfindən istifadə edilən çiçək tozu verən bitkiləri 4 əsas qrupa 
bölmək olar: 

1-ci - yalnız arıların istifadə etməsi üçün yararlı çiçək tozu verən bitkilər. Bu qrupa 
aşağıdakı bitkilər daxildir: lalə, dazı otu, qara çörəkotu, dişli topulqa, qaymaqçiçəyi, xoruzgülü, 
danaqıran, qaz soğanı, itburnu və s.; 

2-ci - nektara nisbətən daha çox çiçək tozu verən bitkilər. Bu bitkilərdən arılar, əsasən 
çiçək tozu və az miqdarda nektar toplayır. Bu qrupa aşağıdakı bitkilər daxildir: söyüd, 
əməköməci, zəncirotu, pişikotu və s.; 

3-cü - çiçək tozuna nisbətən daha çox nektar verən bitkilər. Bu bitkilərdən arılar, əsasən 
nektar və az miqdarda çiçək tozu toplayır. Bu qrupa aşağıdakı bitkilər daxildir: vəzərək, kələm, 
günəbaxan, adi göyək, poruq, qanqal, pambıq, qovun, qabaq, adi palıd böyürtkən, xəndəkotu və 
s.; 

4-cü - eyni dərəcədə çiçək tozu və bal verən bitkilər. Bu bitkilərdən arılar həm nektar, həm 
də çiçək tozunu eyni dərəcədə yığır. Bu qrupa aşağıdakı bitkilər daxildir: cökə, gavalı, alma, 
armud, xaşa, badam, şaftalı, albalı, dərman köpəkdilotu və s.. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bal arıları üçüncü və dördüncü qrup bitkilərdən lazımi qədər həm 
nektar, həm də çiçək tozu yığa bilir. 
 
10.1. Balverən bitkilərin xüsusiyyəti 

Kənd təsərrüfatı balverən bitkilər - əkinçilik inkişaf etmiş bölgələrdə kənd təsərrüfatı 
balverən bitkilər satış balı almaq üçün əsas bitkilər hesab olunur. Bir çox təsərrüfatlarda balı 
əkin bitkilərinin çiçəklənməsi zamanı süzürlər: günəbaxan, xaşa, yonca və digər bitkilər. 
 
10.1.1. Günəbaxan bitkisi 

Günəbaxandan bal yığımı iyunun ilk ongünlüyündə başlayır və çiçəkləmə dövrü 20-30 gün 
davam edir. Arılar bu bitkinin hər hektarından 40 kiloqram bal toplayır. Toxumunun tərkibində 
55 faiz yağ olur. Cecəsi heyvanlar üçün faydalı yemdir. Gün ərzində yığım bir ailəyə 2 kiloqram, 
bəzən də daha çox təşkil edir. 
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Günəbaxan balının qızılı sarı rəngi var, kəskin 
qoxusu var, tez bərkiyir. Arı ailələri günəbaxan 
plantasiyalarında güləmlə yaxşı ehtiyatlanır. Sayrım 
orta ölçüdədir və narıncı rəngdə olur (Şəkil 10.1). 
 
10.1.2. Xaşa bitkisi 

Çoxillik paxlalı bitkidir. O həm yaxşı bal verən, 
həm də yaxşı yem bitkisidir. Xaşa Azərbaycanın dağ 
ətəklərindən dağlara qədər hər yerində yayılmışdır. 
Xaşa torpağın münbitliyini artırır, onun strukturunu 
yaxşılaşdırır (Şəkil 10.2). Xaşa mayın axırlarında 
çiçəkləyir, çiçəkləmə dövrü 25-30 gün çəkir. Bir 
çiçəyin ömrü 2-3 gündür. Xaşanın hər hektarı 120 
kiloqram bal verir. Balı keyfiyyətli, ətirli və dadlı olur. 
Xaşa arıçılıq üçün ona görə faydalıdır ki, o, təbiətdə 
gəlir olmadığı vaxt çiçəkləyir. Hər hektar xaşa 
sahəsində 1.5 arı ailəsi saxlamaq olar. 
 
10.1.3. Yonca bitkisi 

Respublikamızda yoncanın balvermə 
məhsuldarlığı hər hektardan 300 kiloqrama 
qədərdir. Qırmızı yonca çoxillik yem bitkisidir. Onun 
məhsuldarlığı hektarda 200 kiloqramdır (Şəkil 10.3). 

250C temperaturda bitkilər daha yaxşı inkişaf 
edir və çiçəklərdə nektar ayırır. Günün ikinci yarısına 
nisbətən günün birinci yarısı arılar daha fəal 
çiçəklərin üzərinə qonur və onları tozlandırır. 
 
10.2.  Balverən ağac və kolluqlar 

10.2.1. Ürəyəoxşar xırdayarpaqlı cökə 
Meşə və meşə-çöllük bölgələrini yaxşı bal yığımı 

ilə təmin edir. Meşəlik-çöllük sahəsində 20 kiloqrama 
yaxın cökə balı yığılır. Yığım fərqli olur və bir neçə 
ildən bir olur. Çiçəkləmə və nektarın ayrılmasına yer 
və havanın rütubəti, istilik, günəşin işıqlandırılması 
və digər amillər müsbət təsir edir. Nektar 
kasayarpaqda ayrılır və yığılır (Şəkil 10.4). 

Quru havada küləkdə bal yığımı azala və ya 
tamamilə qurtara bilər. Çiçəkləri solğun sarı rəngdə 
olur (hamaşçiçəkdə 3-15 dənəsi sallanır, nektarı 
yuyulmadan qoruyur). 

 
Şəkil 10.1. Günəbaxan bitkisi 

 

 
Şəkil 10.2. Xaşa bitkisi 

 

  
Şəkil 10.3. Yonca bitkisi 

122 
 



 

Bu səbəbdən yüngül yağışdan sonra arılar 
nektarı yığmağa davam edir. Ayrı-ayrı ağaclar 10 
günə kimi çiçəkləyə bilir. Cənubi dağ ətəklərində isti 
yerlərdə cökə tez çiçəklənir. Orta hesabla ümumi 
çiçəkləmə dövrü 2 həftə davam edir, hava soyuq 
olduqda isə 20 gün və daha çox uzana bilər. Meşəlik-
çöllükdə çiçəkləmə iyunda başlayır. 

Ürəyəoxşar cökənin bal məhsuldarlığı 600-
1000 kiloqram/hektar ərazi, dəyişkən rütubəti olan 
bölgələrdə isə 500 kiloqram/hektar ərazini əhatə 
edir. 

Nektar yığımının azalması bəzi illərdə gəzəngi 
balının yığılması ilə əvəz olunur. 
 

10.2.2. Ürəkyarpaqlı cökə 

Bu növə iriyarpaqlı cökə aiddir. Onun 
yarpaqları böyük olur, çiçəyin quruluşu ürəyəoxşar 
cökədə olduğu kimidir. Bal məhsuldarlığı 800 
kiloqram/hektardır. Ürəyəoxşar cökədən 7-10 gün 
əvvəl çiçəklənir (Şəkil 10.5). 
 

10.2.3. Tarla ağcaqayını 

Kol və yaxud 10 metrə qədər hündürlükdə olan 
ağac bitkisidir. Yarpaqları beşpərli, çiçəkləri sarıdır, 
meşə və dağ yamaclarında bitir. Hər hektar tarlada 
ağcaqayın sahəsinin bal məhsuldarlığı bir tondur. 
Onun çiçəklənmə müddəti 7-10 gün çəkir (Şəkil 
10.6). 
 

10.2.4. Cır xurma 

Əsasən Lənkəran zonasında meşə ərazilərində 
bitir. Hündürlüyü 10-15 metrə çatır. Çox məhsuldar 
ağac bitkisidir. May ayının 16-18-dən sonra 
çiçəkləyir. Çiçəkləmə dövrü 20 gündən çox çəkir. 
Həmin ərazidə əsas yığım ondan sonra gəlir. Cır 
xurma çiçəkləyərkən arılar başqa çiçəklərə tamah 
salmır. Məhsulu ancaq ondan gətirir. Nektar və çiçək 
tozu ilə zəngin bitkidir. Gün ərzində ailəyə uyğun 
hava şəraitində 3-4 kiloqram bal verə bilir. 

 
Şəkil 10.4. Ürəyəoxşar xırdayarpaqlı cökə 

 

 
Şəkil 10.5. Ürəkyarpaqlı cökə 

 

 
Şəkil 10.6. Ağcaqayın 
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10.2.5. Meşə moruğu 
Meşələrdə yayılıb. Arıxananın bal 

məhsuldarlığını artırmaq üçün çoxlu ehtiyatın 
yaranmasına kömək edir. Çiçəkləri keçən ilki 
budaqlarda yetişir, çoxlu nektar ayırır. Əlverişli 
şəraitdə gün ərzində hər ailəyə 5 kiloqrama kimi 
yığım düşür. Meşə moruğunun bal məhsuldarlığı 85 
kiloqram/hektar ərazini əhatə edir (Şəkil 10.7). 
 
10.2.6. Ağ akasiya 

Parklarda külli miqdarda yetişdirilir. Ondan 
respublikamızda meşəsalmada çox istifadə olunur. 
Yüksək məhsuldarlığı olan balverən bitki kimi ağ 
akasiya yaxşı erkən yığımla arıları təmin edir. May 
ayının ikinci yarısında çiçəkləməyə başlayır. 
Çiçəkləmə müddəti 2-3 həftə, 1 çiçəyin ömrü isə 3-4 
gündür. Ağaclar hamaşçiçəkdə yığılan və uzunluğu 
15-17 santimetrə kimi çatan ətirli çiçəklərlə 
örtülüdür. 10 erkəkcik və bir dişiciklə çiçək açır. 
Nektar toxumluğunun ətrafında yığılır və çoxlu arını 
cəlb edir. Tikanları azdır, sayrım xırda sarı-boz 
rəngdə olur. Orta hesabla gün ərzində 3 kiloqram 
yığım almaq olar, kütləvi çiçəkləmə zamanı isə yığım 
5-7 kiloqrama çatır (Şəkil 10.8). 

Akasiya balı şəffaf, dadlı və xoş ətirli olur. Bal 
çox bərkimir, çünki tərkibində çoxlu fruktoza var. Bal 
məhsuldarlığı təxminən 100 kiloqram/hektar ərazini 
əhatə edir. 
 
10.2.7. Zoğal bitkisi 

Gülçiçəklilər fəsiləsi ailəsindəndir. Yabanı və 
bitki halında respublikamızda bitir (Şəkil 10.9). Zoğal 
- kol və ya tikansız olan balaca ağacdır. Budaqları 
xırda yarpaqlarla sıx örtülüdür. Bəzi növlərin 
çiçəkləri tək və ya hamaşçiçəklilərdəndir. Çiçək tacı 
ağ və ya çəhrayıdır. Payızda kiçik qara və ya qırmızı 
bəhərlərlə yetişir. Toxumlarla artır. Torpağa bağlılığı 
yoxdur, dağın döşünü yaxşı möhkəmləndirir. 

Dekorativ əkinlərdə haşiyələr və digər 
kompozisiyaların yaradılması üçün istifadə olunur. 
Bal məhsuldarlığı 100 kiloqram/hektar ərazini əhatə 
edir. Mayın ikinci yarısı iyunda çiçəklənir. 

 
Şəkil 10.7. Meşə moruğu 

 

 

 
Şəkil 10.8. Ağ akasiya 
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10.2.8. Şabalıd bitkisi 

İri barmaqşəkilli mürəkkəb yarpaqları var, 
onlar isə öz növbəsində yaraşıqlı çətir və kölgə 
yaradır (Şəkil 10.10). Bu səbəbdən yaşayış yerlərinin 
yaşıllaşdırılmasında bu ağacın böyük rolu var. Bu 
ağaclar uzunluğu 20-30 santimetr olan düz qalan 
konusşəkilli hamaşçiçəklərin çiçəklənməsi zamanı 
daha yaraşıqlı olur. Çiçək zəngçiçəyinə bənzər 
kasacıq, beş ağ ləçək, çoxlu erkəkcik və bir dişicikdən 
ibarətdir. Tozluqları uzun tikanlarladır, iridir, çoxlu 
çiçək tozu verir. 

Sayrım qırmızı rəngdə olur, arılar onu həvəslə 
yığır. Çiçək çoxlu nektar ayırır. Bal məhsuldarlığı 100 
kiloqram/hektardır.  

Azərbaycan təbiəti öz zənginliyi ilə seçilir. Onun 
ərazisində yüzlərlə balverən və çiçək tozu gətirən 
bitkilər yetişir. Hamısı haqqında geniş söz açmaq 
olmur. Çoxunun adını isə bu mövzuda qeyd etmişik. 

 

 
Şəkil 10.9. Zoğal bitkisi 

 

 
Şəkil 10.10. Şabalıd 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Bal arılarının yeminin seçimi və istifadəsində spesifik cücülər olmasını öyrənin. 

2. Onların yem bazasının mənbəyini öyrənin. 

3. Əsas balverən bitkilərin xüsusiyyətlərini öyrənin. 

4. Yaşadığınız ərazinin balverən çoxillik yem və paxlalı bitkilər haqqında məlumat toplayın və 
birlikdə fikir mübadiləsi aparın. 

5. Balverən ağac, ot və çəmən bitkiləri haqqında məlumat toplayın və ərazinizdə onların hansı 
birisinin olması barədə fikir mübadiləsi aparın. 

6. Balverən meyvə ağacları haqqında məlumat toplayın və bunu yaşadığınız ərazinin timsalında 
ümumiləşdirin. 

 
 

 
Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Balverən çoxillik yem və paxlalı bitkilərin 
spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

• Günəbaxan haqqında öyrənin. 
• Xaşa çoxillik paxlalı bitkisinin 

xüsusiyyətlərini öyrənin. 
• Hər iki bitkinin sizin ərazidə yetişib-

yetişmədiyinə diqqət edin. 
• Bu mövzuda adları çəkilən, lakin haqqında 

geniş danışılmayan bitkilər haqqında bilgilər 
toplamağa çalışın. 

2. Balverən ağac bitkiləri haqqında məlumat 
toplayın. 

• Balverən bitkilərdən cökə haqqında 
məlumat toplayın. 

• Tarla ağcaqayını haqqında öyrənin və 
məlumatları öz aranızda müzakirə edin. 

• Cır xurma və onun məhsuldarlığı haqqında 
məlumatlara diqqət edin. 

• Balverən ağac bitkilərindən sizin ərazinizdə 
hansıların olmasına diqqət yetirin. 

 
 

126 
 



 

 
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 10 

Sual 1. Balverən bitkilərin əksəriyyəti gün ərzində hər ailəyə neçə kiloqram bal verə bilir? 
A) 4-5 kiloqram; 
B) 3,5 kiloqram; 
C) 6 kiloqram; 
D) 3 kiloqram. 
 
Sual 2. Günəbaxan bitkisi gün ərzində 1 ailəyə neçə kiloqram bal verə bilir? 
A) 2,5-3 kiloqram; 
B) 2,5 kiloqram; 
C) 1-2 kiloqram; 
D) 2 kiloqram və daha çox. 
 

Sual 3. Cökə ağacı neçə günə qədər çiçəkləyə bilir? 
A) 9 günə; 
B) 10 günə; 
C) 20 günə; 
D) 25 günə. 
 
Sual 4. Tarla ağcaqayınının 1 hektarına nə qədər bal məhsuldarlığı düşür? 
A) 600 kiloqram; 
B) 700 kiloqram; 
C) 1000 kiloqram; 
D) 800 kiloqram. 
 
Sual 5. Şabalıd ağacının çiçəklənmə müddəti neçə gündür? 
A) 20-22 gün; 
B) 15-18 gün; 
C) 15-20 gün; 
D) 10-14 gün. 
 
Sual 6. Şabalıd ağacının 1 hektarının məhsuldarlığı nə qədərdir? 
A) 27-28 kiloqram; 
B) 30-35 kiloqram; 
C) 40 kiloqram; 
D) 15-20 kiloqram. 
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Sual 7. Cır xurma ailəyə gün ərzində nə qədər bal verə bilir? 
A) 2-2,5 kiloqram; 
B) 1 kiloqram; 
C) 3-4 kiloqram; 
D) 2 kiloqram.  
 
Sual 8. Cır xurmanın çiçəklənmə müddəti nə qədərdir? 
A) 10-12 gün; 
B) 25 gün; 
C) 15 gün; 
D) 20 gün. 
 
Sual 9. Ağ akasiyanın hər ağacı gün ərzində ailəyə neçə kiloqram bal verə bilir? 
A) 7 kiloqram; 
B) 8 kiloqram; 
C) 6 kiloqram;  
D) 5 kiloqram. 
 
Sual 10. Zoğalın hər hektarından neçə kiloqram bal götürmək mümkündür? 
A) 150 kiloqram; 
B) 80 kiloqram; 
C) 100 kiloqram; 
D) 120 kiloqram. 
 
Sual 11. Bal və çiçək tozu verən bitkilər neçə qrupa bölünür? 
A) 3; 
B) 2; 
C) 4; 
D) 5. 
 
Sual 12. Xaşa bitkisinin çiçəklənmə dövrü neçə gündür? 
A) 20-22; 
B) 15-20; 
C) 20-25; 
D) 25-35. 
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11. Arıların yemlə təmin olunması 
 

Bal arısının təkamülündə yem əlaqələri böyük rol oynayıb. Arıların əcdadlarının nektar və 
çiçək tozu ilə qidalanmasına keçməsi, həmçinin onunla əlaqəli olan zülal və karbohidrat yem 
ehtiyatlarının yığılması, saxlanılması və yaradılması instinkti bal arılarının olduğu yerlərin 
genişləndirilməsi və onların şimal və yüksək dağlıq bölgələrə uçması, eyni zamanda 
məhsullarının alınması və bitkilərin tozlanması üçün təsərrüfatda istifadə olunmasına səbəb 
oldu. 

Arı ailələrinin həm fəal dövrü ərzində, həm də sakit olduğu payız-qış vaxtı kifayət qədər 
keyfiyyətli yemlə təmin olunması onların məhsuldarlığının artması və yaşamasında həlledici rol 
oynayır. 

Arı ailəsi digər kənd təsərrüfatı heyvanlarından onunla fərqlənir ki, arılar özləri yemi 
hazırlayır, onu işləyir, saxlayır, həmçinin də özlərinə lazım olan bal və güləm ehtiyatlarını 
yaradır. Arıçı bu proseslər və arıların yemlənmə üsullarını öyrənib idarə etməyi bacarmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təkamül nəticəsində bal arılarında yem ehtiyatlarının qənaətlə 
istifadə edilməsi instinkti yaranıb. Bu ehtiyatlar arıçını arılara tez-tez baxış keçirmək və arı 
ailələrini yemləməkdən azad edir, bu isə işin məhsuldarlığını artırır. 

Kifayət qədər yem ehtiyatları - güclü arı ailələrinin saxlanılmasının özülüdür, hətta 
məhsuldarlığı zəif olan illərdə yem ehtiyatları yüksək bal yığımı, həmçinin satış balının 
alınmasına səbəb olur. 

Arı ailələrinin məhsuldarlığının artması və inkişafında zülallı yemin yeri böyükdür. Arılar 
üçün zülalın təbii mənbəyi çiçək tozu və güləm hesab olunur. Çiçək tozu yığımı və güləm 
ehtiyatları olmadıqda ailə sürfənin yetişdirilməsini dayandırır. 
 
11.1. Arı ailələrinin yemə olan tələbatı 

Ailənin yemə olan son ehtiyacını 
dəqiqləşdirmək lazımdır, çünki ailənin sayı 
dayanmadan dəyişilir. Bundan başqa, ayrı-ayrı 
fərdlər və ailənin bütövlükdə yemdən istifadə prosesi 
insanın nəzarəti olmadan baş verir. Təcrübə üçün 
arıların bir il ərzində hansı yemdən və hansı həcmdə 
istifadə etdiyinə dair təxmini göstəricilər lazımdır. 

Bir il ərzində arı ailəsi 110 kiloqram baldan 
istifadə edir (Şəkil 11.1). 

 
Şəkil 11.1. Bal çərçivəsi 

Arı ailəsi bir il ərzində 20-30 kiloqram çiçək tozundan istifadə edir. Ailə yemdən maksimum 
olaraq iyun və iyulda istifadə edir. Məhz bu vaxt çoxlu sürfələr yetişdirilir. Ailə yemdən ən az 
noyabr-yanvar aylarında istifadə edir. Bu vaxt ailədə sürfə olmur, ailələr topaya yığışır (Şəkil 
11.2). 

Qeyd etmək lazımdır ki, yemə olan tələbata dair göstəricilər iqlim, ailənin gücü, bal yığımı, 
sakit qalmalarına davamlı olduğu və arıların fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu göstəricilər 
arıxananın yem tarazlığının müəyyən edilməsi, həmçinin arıların yetişdirilməsi və saxlanılması 
üçün nəzərə alınır. 
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11.2. Arıların yeminin tərkibi 

Su - arılarının ömrünün əsas dövründə çox 
miqdarda lazımdır, orta hesabla bir günə bir ailəyə 
200 qram su lazımdır (Şəkil 11.3). Digər vaxtlarda da 
arılara su lazımdır. Ailənin su ilə təmin olunmasına 
arılar çox enerji sərf edir, ona görə də arıxanada ən 
isti və küləkdən qorunan yerdə olan su qabı 
olmalıdır. Arıların gətirdiyi su yuvada arıların 
çinədanında saxlanılır. Maraqlıdır ki, su gətirən arı 
onu yuvada olan arıya “ötürür”. Çinədan müəyyən 
dərəcədə sistern funksiyasını yerinə yetirir. 

Ailələrin pətəkdə təcrid olunduğu və uçmaq 
imkanı olmadığı təqdirdə şanların qovuqcuqları və 
ya içəridə olan su-yem qablarına su qoyulur (Şəkil 
11.4). 

Arıların artması və inkişaf etməsi üçün mineral 
maddələr çox vacibdir. Onlar arıların bütün orqan və 
toxumalarında olur, həmçinin maddələrin 
mübadiləsində böyük rol oynayır. Arı bədəninin quru 
maddəsində 6,2 faizdən 6,7 faizə kimi mineral 
maddələr var. Adətən arılar kifayət qədər mineral 
maddələri güləm və baldan alır, ona görə də xüsusi 
yemləməyə ehtiyac olmur. Bəzən mineral 
maddələrin çatışmazlığından arılar onları zibil 
qutuları, natəmiz yerlərdən götürür. 

Zülal yemin tərkib hissəsidir. Onlar son dərəcə 
mühüm əhəmiyyətlidir. Zülallar “həyat davamçıları”, 
bütün orqan və toxumaların əsas maddəsi, həmçinin 
mübadilə prosesi üçün spesifik mühitdir. Zülallar 
arıların orqanizminin qida, mübadilə və qoruyucu 
reaksiyalarında mühüm rol oynayan ferment, 
piqment, immun (qoruyucu) hissələri və digər xüsusi 
maddələrin tərkibinə daxildir. Heyvanlar və arıların 
qidalanmasında zülalların xüsusi yeri var. Arıların 
zülal qidalanmasının əsas mənbəyi bitkilərin çiçək 
tozu və ondan alınan güləmidir. Zülal ana südünün 
tərkibində də çox olur. 

 
Şəkil 11.2. Çiçək tozunun arılar üçün faydası 

 

 

 
Şəkil 11.3. Arıların sudan istifadəsi 

Amin turşuları arıların qidalanması və maddələr mübadiləsində mühüm yer tutur. 
Müəyyən olunub ki, heyvanın normal artması və inkişafı üçün amin turşuları onun orqanizminə 
qidanın tərkibində düşməlidir, amin turşuları isə orada birləşə bilər. Qidada olan amin turşuları 
əvəzolunmaz adını daşıyır. Onların sırasına lizin, triptofan, qistidin, leysin, izoleysin, fenilalanin, 
treonin, metionin, valin, arqinin aiddir. Amin turşuları və əvəzolunmazlar çiçək tozu, güləm, 
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xüsusi ilə ana südünün tərkibində zəngindir. 
Azotsuz birləşmələr arıların yemi, əsasən də nektar və balda kəskin şəkildə çoxluq təşkil 

edir. Onların sıralarına azotsuz ekstrakt maddələri, sellüloz və piylər aiddir. 
Karbohidratların əsasını şəkər təşkil edir, onlar 

enerjinin əsas mənbəyi hesab olunur. Balda və 
qismən güləmdə saxaroza, qlükoza və meyvə şirəsi - 
fruktoza olur. 

Sellüloz arılar üçün əhəmiyyətsizdir, çünki 
onların orqanizmində həzm olunmur. 

Çiçək tozunun tərkibində olan piylər maddələr 
və enerji mübadiləsində mühüm rol oynayır. 

Vitaminlər maddələr mübadiləsində böyük rol 
oynayır, onlar arıların normal artması, inkişafı və 
həyat fəaliyyəti üçün lazımdır. İki qrup vitamin var: 
piy və piy həlledicilərində əriyən (A, D, E, K 
vitaminləri) və suda həll olunanlar (C, B vitamini). 

Bal - onun kimyəvi tərkibi bitkinin növü, nektar 
yığılan çiçəklər, arının fərdi xüsusiyyətləri, ailənin 
gücü, arıların nektarı bala çevirdiyi pətəkdə olan 
daxili şəraitdən asılıdır, həmçinin yerin şəraitindən 
(iqlim, torpaq) asılıdır, çünki təmiz çiçək balı, əsasən 
sadə fruktoza və qlükoza şirələrindən ibarətdir, eyni 
zamanda tərkibində mürəkkəb karbohidratlar 
(dekstrina, melizitoza) və mineral duzlar az olur, 
arıların orqanizmində yaxşı həzm olur (arıların 
mədələrində həzm olunmayan qalıqlar az olur), 
gəzəngi balı çiçək balından (nektardan ibarətdir) 
arıların orqanizmində həzm olunmayan və zəhərli 
maddələrin çoxluğu ilə seçilir (Şəkil 11.5). 

Gəzəngi balı xüsusi ilə qışlama zamanı 
zərərlidir. O, gəzəngi zəhərlənməsinə və çoxlu 
arıların ölümünə səbəb olur. Ona görə də qışa arılara 
çiçək balı saxlamaq lazımdır. Gəzəngi balını mütləq 
çiçək balı və ya şəkər şərbəti ilə əvəz edin. Bəzən 
yayda da arılar gəzəngi zəhərlənməsindən əziyyət 
çəkir. 

Uzun müddət hesab olunurdu ki, gəzəngi 
balının tərkibində çoxlu sayda dekstrin olduğundan 
arılar üçün zərərli hesab olunur, lakin bu, heç də belə 
deyil.  

 

 
Şəkil 11.4. Pətəkdə su qabına su qoymaq 

 

 
Şəkil 11.5. Bal 
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Gəzəngi balının mineral duzları, ilk növbədə kalium duzları arılar üçün daha çox zəhərlidir. 
Arılar gəzəngi balından istifadə edərkən qışlamanın ortasında arıların bağırsaqları həzm 
olunmayan qalıqlarla dolur ki, bu da ishala səbəb olur. 
 
11.3. Çiçək tozu və güləm 

Arılar üçün çiçək tozu zülal, piy, mineral duzlar 
və vitaminlərin əsas mənbələri hesab olunur. Arılar 
onu pətəyə sayrım halında gətirir. Çiçək tozunun 
kimyəvi tərkibi toz yığılan bitkilərin növü və yığım 
müddətindən asılıdır.  

Məlumdur ki, bir çox bitkilərin çiçək tozunun 
qarışığı ilə arılar daha çox sürfələri yemləyir (Şəkil 
11.6). 

Tamamilə dondurulmuş güləmin yaxşı həzm 
olunmağı onunla izah olunur ki, onun toxumlarının 
çiçək tozu örtüyü açılır və qida fermentləri 
hüceyrələrə daha tez keçir. Bitkilərin çiçəklərindən 
yığılan çiçək tozundan istifadə olunarkən arıların 
bağırsaqlarında daha çox həzm olunmayan qalıqlar 
qalır. 

Ola bilər ki, arılar şanların qovuqcuqlarına çiçək 
tozunu qoyarkən tozun üzərində işləyir, bu da tozun 
yaxşı həzm olunmasına səbəb olur.  

Maraqlıdır ki, 0-40C-yə temperaturda, bir il 
müddətində güləmi saxladıqdan sonra onun 
keyfiyyəti itir. Bu, sürfənin yetişdirilməsindən də 
görünür. Uzun müddət ərzində güləmi şaxta və ya isti 
otaqda saxladıqda onun qidalandırıcı keyfiyyəti itir. 

Güləm və bal kimyəvi və biokimyəvi tərkibinə 
görə uzun müddət saxlanması üçün arıların 
qovuqcuqlarının yanına qoyulmuş hazır yemdir 
(Şəkil 11.7).  

Onlar arıların həyatı üçün çox vacibdir, xüsusi 
ilə də qışda, arılar əsasən balla qidalanarkən onun 
həzminə çox enerji sərf etdikdə. Lakin nə bala, nə də 
güləmə təbiətdə hazır halda rast gəlmək olar. Onlarla 
qidalanma məqsədi ilə arılar özləri bitkilərin nektar 
və çiçək tozundan bal və güləm hazırlayır. 

 

 
Şəkil 11.6. Çiçək tozu arı yemi 

 

 
Şəkil 11.7. Güləm arı yemi 
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11.4. Sürfəli yem  
Arılar üçün bütün yemlərdən tam keyfiyyətlisi 

ana südü hesab olunur - ana sürfələri üçün yem. O, 
gənc yemləyici arıların udlaq və qismən üst çənə 
vəzilərinin hormonlarıdır. Süd xüsusi qoxulu və 
kəskin turş qoxusu olan ağ, yarı-şəffaf mayedir. Ana 
südü zülal, piy, karbohidrat, amin turşuları, 
vitaminlərlə zəngindir (Şəkil 11.8). 

İşçi arıların sürfəsi üçün nəzərdə tutulan süd 
tərkibinə görə ana sürfələri üçün nəzərdə tutulan 
süddən fərqlənir. İşçi arıların sürfəsi üçün nəzərdə 
tutulan südün tərkibi arıların yaşından asılı olaraq 
dəyişilir. Sürfələrin yaşadıqları ilk günlərində süd 
duru olur (26,5 faiz quru maddələr), sonradan isə 
qatılaşır (35,1 quru maddələr), eyni zamanda zülal 
və piyin miqdarı azalır, şəkərin miqdarı isə artır. 
Sürfə yemində bütün əvəzolunmaz amin turşuları, 
çoxlu müxtəlif vitamin var, mineral duzlarla zəngin, 
bakterisid xüsusiyyətlərinə malikdir. Ana südündə 
olan maddələr anaların cinsi yetişməsini 
sürətləndirir, onun yumurtalıqlarında yumurtaların 
inkişafına köməklik göstərir. 
 

 

 
Şəkil 11.8. Südlə doldurulmuş sürfəli şan 

11.5. Arıların yemlənmə texnikası və normaları 
Yemləmə yerin şəraiti, arı ailələrinin gücü və təbii xüsusiyyətləri, arıların saxlanma sistemi 

və arıxananın texniki cəhətdən təchiz olunmasından asılıdır. Zəif və güclü ailələrə nisbətən, çöl 
və qışlama yerində qışlayan arılar yem norması və texnikasına görə bir-birindən fərqlənir. Bütün 
hallar üçün vahid qanun var: arı ailəsinin yuvasında daimi yüksək keyfiyyətli karbohidrat və 
zülal yemləri olmalıdır, onların keyfiyyət və nisbəti isə ailənin gücü, fəal mövsümdə onların 
inkişaf dərəcəsi ilə müəyyən olunur. 
 
11.5.1. Qış istirahəti zamanı arı ailəsinin yemlənməsi 

Arı ailələrinin yuvalarında kifayət qədər çiçək balı ehtiyatı olduqda arılar yemin 
işlənməsinə az enerji sərf edir. Qış ərzində onların bağırsağında müəyyən qədər nəcis yığılır, bu 
cür hallarda arılara yem yaza da bəs eləyir. Beləliklə, arıxananı qış xərclərindən uzaqlaşdırmaq 
üçün arıları qışda çoxlu yüksək keyfiyyətli yem ehtiyatları ilə təmin edin. 

Balda gəzəngi aşkar olunduqda həmin yemi çiçək balı və ya şəkər şərbəti ilə əvəz etmək 
lazımdır. Məlumdur ki, arılara 60 faiz qatılığında şərbət verilsə, onlar yaxşı qışlayacaq. Bəzən 
yem ehtiyatları arılara payız-qış vaxtı verilir. Bu, balda gəzəngi aşkar olunduğu və ya yem 
ehtiyatları çatışmadığı təqdirdə lazım olur. Bu cür hallarda ən yaxşısı şan ballarından istifadə 
etməkdir. Şan balı olmadıqda arılara iki hissə şəkər və bir hissə sudan ibarət olan şərbət vermək 
lazımdır. Bəzən duru arı yemindən istifadə edin. 
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Arıların qış yemlənməsi üçün bir çox müxtəlif yem təknələri var. Onlardan ən yaxşıları üst 
tavan təknələri hesab olunur. Onlar üçün yuvada yerin olması tələb olunmur. Qış yemləri arı 
topasının istiliyi ilə qızdırılır. 
 
11.5.2. Arıların fəal dövrü ərzində onların yemlənməsi 

Bu, sadə üsulla həyata keçirilir, fəal dövrü zamanı, əsasən soyuq havada arıların artıq 
təlaşlanmasının qarşısını almaq lazımdır. Yem ehtiyatlarının artırılmasını arı ailəsinə növbəti 
dəfə baxış keçirilərkən etmək daha məsləhətlidir. Bu vaxt aşkar etsəniz ki, ailədə 4-5 
kiloqramdan az bal və 1-2 çərçivədən az güləm qalıbsa, onda ailənin yuvasına 2-4 bal çərçivəsi və 
1-2 güləm çərçivəsi qoyun. Bal şanlarını qızdırılmış halda verin, məsələn, 1 gün isti otaqda 
saxlayın. Qızdırılmış balı arılar tez yeyir və bununla da yuvanın soyuqluğu keçir. Balla dolu olan 
möhürlənmiş şanları yuvanın küncünə qoyun, sürfələr üçün yararlı sayılan və boş qovuqcuqları, 
qismən möhürlənmiş şanları isə küncdəki sürfə ilə olan çərçivənin yanına qoyun. 

Yuvaları genişləndirərkən yem ehtiyatlarını qoymaq da mümkündür, bunun üçün yaxşı 
şanla olan yararlı çərçivələri qismən balla doldurun (az olan çərçivələrə). 

Zəif yaz çiçək tozu yığımı olan yerlərdə güləm ehtiyatları yaradılmalıdır. Yuvaların payız 
qısaldılması zamanı, həmçinin yayda güclü çiçək tozu yığımı olan vaxt güləmlə olan çərçivələri 
artıq olan ailələrdən götürmək olar. Güləmin şanlarını quru soyuq yer (yaxşı olardı ki, 110C-dən 
aşağı temperaturda), çöl tərəfdən rənglənmiş möhkəm yeşiklərdə saxlayın. Yarıqları kağızla 
bağlayın. Güləmi möhürlənmiş və üzərinə bal süzülmüş halda saxlamaq daha məsləhətlidir. 

Əgər arı yuvalarında yazda yem ehtiyatları az olarsa, arıları iki hissə şəkər və bir hissə 
sudan hazırlanmış şəkər şərbəti ilə yemləmək lazımdır (Şəkil 11.9). Əgər şəkər təmizdir və 
infeksiya salmaq təhlükəsi yoxdursa, şəkəri qaynar suda əritmək olar. Şərbət 40-450C-yə kimi 
soyuduqdan sonra onu yem təknələri, şanlar və litrlik bankalara süzərək ailələrə paylayın. 

Arı oğurluqlarının qarşısını almaq məqsədi ilə şərbəti axşam verin. Şərbəti verməmişdən 
əvvəl arılarsız olan boş şanları yuvadan çıxardın. Yem təknəsini çərçivələr və ya tavana yuvanın 
orta hissəsinin üzərindən qoyun ki, arıların yolu açıq olsun və yuvanı yaxşı istiləşdirin. Güclü ailə 
bir gecəyə 3-4 kiloqram şərbətdən istifadə edə bilər. 

Yemləmək üçün yuvanın küncündə qoyulan və yaxşı istiləşdirilən yem təknələrindən də 
istifadə edin (Şəkil 11.10). 

Təbiətdə yığım olmadığı vaxt yaz və payızda 
sürfənin artırılması üçün arıları şəkər şərbəti ilə 
yemləmək yolu ilə oyadıcı və ya həvəsləndirici 
yemləmədən istifadə oluna bilər. Ailələri hər gün və 
ya bir gündən bir, az ölçülər (250-300 qram), duru 
şəkər şərbəti ilə (1 hissə suya 1 hissə şəkər) 
yemləmək lazımdır. Bu üsul isti havada arıların 
sürətlə inkişafına kömək edir, soyuq havada isə 
bəzən inkişafı dayandırır. Bal şanlarının hissə-hissə 
möhürdən açılması müsbət nəticə verir. İri 
təsərrüfatlarda çox vaxt və əmək sərf olunduğundan 
həvəsləndirici yemləmədən istifadə olunmur. Yaxşı 

 
Şəkil 11.9. Şəkər şərbəti 
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olar ki, arıları yığımla yemləndirəsiniz. 
 
11.5.3. Təbii yemlərin əvəzediciləri 

Balın əvəzediciləri - əsasən də qışda gəzəngi 
balını əvəz etmək üçün əvəzedicilərdən ən yaxşısı 
şəkər şərbəti hesab olunur. Şəkərin qırıntıları, yəni 
qənnadı istehsalatından süpürülən qalıqlardan 
istifadə etmək olmaz, çünki onların tərkibində arılar 
üçün zəhərli olan maddələr olur. Payızın sonunda 
şəkər şərbətini işləmək məsləhət olunmur. Arılar ona 
çox enerji və fermentlər sərf edir, bu da qışlamanın 
xoşagəlməz (pis) nəticələrinə səbəb ola bilər. 

Bütün tələblərə cavab verən güləmin 
əvəzediciləri hələ tapılmayıb. Təzə süd, quru süd, 
pivə mayaları, soya unundan istifadə edir. 
Qatışıqlardan da istifadə etmək olar, məsələn, 
Qaydaka amerikan qatışığı (30 faiz soya unu, 10 faiz 
quru süd, 10 faiz pivə mayaları, 5 faiz yumurta sarısı 
və 5 faiz kazeindən). 

Arıları güləm və digər əvəzedicilərlə 
yemləyərkən onların orqanizmə xüsusi təsirini 
nəzərə almaq lazımdır. Arılara yazda, əsasən sürfənin 
yetişdirilməsinə kömək edən yem (güləm, süd) 
vermək lazımdır, payızda isə arıların qışa 
davamlılığını möhkəmləndirən zülal ehtiyatlarının 
artırılması üçün orqanizmin istifadə edəcəyi yemdən 
(güləm, maya) arılara vermək lazımdır. 

 

 
Şəkil 11.10. Yem tənəkəsi 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Bal arısının təkamülündə yem əlaqələrinin böyük rol oynamasını öyrənin. 

2. Arı ailələrinin həm fəal dövrü ərzində, həm də payız-qış vaxtı keyfiyyətli yemlə təmin 
olunmasının məhsuldarlığının artması və yaşamasında həlledici rol oynamasını öyrənin.  

3. Kifayət qədər yem ehtiyatlarının güclü arı ailələrinin saxlanmasının özülü olmasını öyrənin.   

4. Bir il ərzində bir arı ailəsinin nə qədər baldan istifadə etməsini öyrənin (arıçılıqda bu, çox 
vacibdir). 

5. Arı ailəsini su ilə təmin etməyin yolunu öyrənin. 

6. Zülalın arı orqanizmindəki rolu, arıları onunla təmin etməyin yolunu öyrənin. 

7. Arıların balla təminatına diqqət edin və gəzəngi balının ziyanlarını öyrənin. 

8. Çiçək tozu və güləmin arının həyatındakı rolunu öyrənin. 

9. Güləmi saxlamağın yolunu öyrənin. 

10. Qış istirahəti zamanı arıları yemləməyin yolunu öyrənin. 

11. Arıların fəal dövrü ərzində də onların yemlənməsinə diqqət edin. 

12. Təbii balın əvəzediciləri haqqında məlumat toplayın. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Bal arılarının təkamülündə yem 
əlaqələrinin rolunun öyrənilməsi 

• Arıların əcdadlarının nektar və çiçək tozu ilə 
qidalanmasına keçməsi, zülal və 
karbohidrat yem ehtiyatlarının yığılması, 
saxlanması və yaradılması instinktinin 
arıların həyatında yaratdığı dəyişikliyi 
öyrənin. 

• Arıların başqa kənd təsərrüfatı 
heyvanlarından fərqini öyrənin. 

• Kifayət qədər yem ehtiyatlarının güclü arı 
ailələrinin saxlanılmasının özülü olmasını 
öyrənin. 

2. Arı ailələrinin yemə olan tələbatının 
öyrənilməsi 

• Ailənin artım vaxtında onun yemə olan 
tələbatını öyrənin. 

• Bir ailənin il ərzində bal və çiçək tozuna 
olan tələbatını öyrənin. 

• Yemə olan tələbatın iqlim, ailənin gücü, bal 
yığımı və s.-dən asılılığını öyrənin. 

3. Arıların yeminin tərkibinin öyrənilməsi 

• Arıların gündəlik suya olan tələbatı və bu 
sudan hansı məqsədlər üçün istifadə 
etdiyini öyrənin. 

• Arı yeminin tərkib hissəsi olan zülal, zülalın 
nəyin tərkibində olması, onun arılara hansı 
cəhətdın xeyir verməsini öyrənin. 

• Arıların qidalanması və maddələr 
mübadiləsində amin turşularının yerini 
öyrənin. 

• Arıların maddələr mübadiləsində 
vitaminlərin rolunu öyrənin. 

• Bal və onun tərkibi, habelə keyfiyyətinin 
nədən asılı olduğunu öyrənin. 

• Gəzəngi balı və onun arı üçün ziyanlarını 
öyrənin. 
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4. Arıların qida rasionunda çiçək tozu və 
güləmin əhəmiyyətinin öyrənilməsi 

• Arılar üçün zülal, piy, mineral duzlar və 
vitaminlərin əsas mənbəyi hesab olunan 
çiçək tozu haqqında öyrənin. 

• Güləm və onun saxlanma qaydalarını 
öyrənin. 

• Ana sürfələri üçün yem olan ana südünün 
arıların udlaq və üst çənə vəzilərinin 
hormonu olmasını öyrənin. 

• İşçi arıların sürfəsi üçün nəzərdə tutulan 
südün tərkibinə görə ana sürfələri üçün 
nəzərdə tutulan süddən fərqini öyrənin.  

5. Arıların yemlənmə texnikası və 
normalarının öyrənilməsi 

• Yemləmənin yerin şəraiti, arı ailələrinin 
gücü və təbii xüsusiyyətləri, arıların 
saxlanma sistemi və arıxananın texniki 
cəhətdən təchiz olunmasından asılılığını 
öyrənin. 

• Qış istirahəti zamanı arı ailəsini yüksək 
keyfiyyətli yem ehtiyatları ilə təmin edərək 
yemlənməsinin şərtlərini öyrənin. 

• Qışlama balında gəzəngi balı aşkarlandıqda 
onu nə ilə əvəz etməyi öyrənin. 

• Arıların fəal dövrü ərzində onların 
yemlənmə qaydalarını öyrənin. 

• Zəif yaz çiçəyi tozu yığımı olan yerlərdə 
güləm ehtiyatının qorunması və arılara 
verilməsi qaydasını öyrənin. 

• Yaz və payızda yem ehtiyatının az olduğu 
təqdirdə arıları şəkər şərbəti ilə 
yemləməyin qaydasını öyrənin. 

6. Təbii yemlərin əvəzedicilərinin tətbiqinin 
öyrənilməsi 

• Balın ən yaxşı əvəzedicisi olan şəkər 
şərbətinin istifadə qaydalarını öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 11 

Sual 1. Arı ailəsi bir il ərzində nə qədər baldan istifadə edir? 
A) 110 kiloqram; 
B) 100 kiloqram; 
C) 70 kiloqram; 
D) 95 kiloqram. 
 
Sual 2. Arı ailəsi bir il ərzində neçə kiloqram çiçək tozundan istifadə edir? 
A) 15 kiloqram; 
B) 20-30 kiloqram; 
C) 15-18 kiloqram; 
D) 22 kiloqram. 
 
Sual 3. Ailə nə vaxt maksimum yemdən istifadə edir?   
A) Gün qızanda; 
B) İstirahət edəndə; 
C) Axşamlar; 
D) Güclü yığım vaxtı. 
 
Sual 4. Ailə nə vaxt minimum yemdən istifadə edir? 
A) Səhər vaxtı; 
B) Axşam vaxtı; 
C) Qış vaxtı; 
D) Məhsula gedəndə. 
 
Sual 5. Bir gün ərzində ailəyə nə qədər su lazımdır? 
A) 300 qram; 
B) 200 qram; 
C) 250 qram; 
D) 100 qram. 
 
Sual 6. Hansı məhsulla zülal arılara keçir? 
A) Çiçək tozu (güləm); 
B) Bal; 
C) Su; 
D) Şəkər şərbəti. 
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Sual 7. Karbohidratın əsasını nə təşkil edir? 
A) Qlükoza; 
B) Fruktoza; 
C) Şəkər; 
D) Çiçək tozu. 
 
Sual 8. Saxaroza nəyin tərkibində olur? 
A) Bal, güləmdə; 
B) Arının alt çənəsində; 
C) Qlükozada; 
D) Meyvə şirəsində. 
 
Sual 9. Fruktoza arıya lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Lazımdır; 
C) Hərdənbir lazım olur; 
D) Olsa da olar, olmasa da. 
 
Sual 10. Hansı temperaturda güləm 1 ildən sonra keyfiyyətini itirir? 
A) 0-5 dərəcə Selsi; 
B) 0-3 dərəcə Selsi; 
C) 0-4 dərəcə Selsi; 
D) 0-2 dərəcə Selsi. 
 
Sual 11. Arılara neçə faizli şərbət verilsə, qışlama uğurlu keçər? 
A) 50 faiz; 
B) 80 faiz; 
C) 70 faiz; 
D) 60 faiz. 
 
Sual 12. Arılara vitaminlər lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Qışda lazım olur; 
C) Hərdənbir lazım olur; 
D) Lazımdır. 
 
Sual 13. Hansı vitaminlər piylərdə həll olunur? 
A) A, D, E, K; 
B) B, C; 
C) A, B, C; 
D) K, C. 
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Sual 14. Hansı vitaminlər suda həll olunur? 
A) A, D, K; 
B) E, C; 
C) B, C; 
D) K, D, C. 
 
Sual 15. Balın tərkibi nədən ibarətdir? 
A) Saxaroza, fruktoza; 
B) Qlükoza, fruktoza; 
C) Saxaroza, qlükoza; 
D) Saxaroza, qlükoza, fruktoza. 
 
Sual 16. Gəzəngi balı nədir? 
A) Əsas yığımdan sonra yığılan bal; 
B) Çiçəklərdən yığılan bal; 
C) Şərbət balı; 
D) Balın yaxşısı. 
 
Sual 17. Arılar balı nədən hazırlayır? 
A) Çiçəklərdən; 
B) Meyvələrdən; 
C) Hər şeydən; 
D) Nektardan. 
 
Sual 18. Arılar güləmi nədən hazırlayır? 
A) Baldan; 
B) Meyvə şirəsindən; 
C) Çiçək tozu, bal və arı südündən; 
D) Vitaminlərdən. 
 
Sual 19. Ana südünün tərkibi nədir? 
A) A, C, D, E vitaminləri; 
B) Qlükoza; 
C) Fruktoza; 
D) Hər üçü. 
 
Sual 20. Gəzəngi balını pətəkdə qışa saxlamaq olarmı? 
A) Olar; 
B) Olmaz; 
C) Bir az olar; 
D) Bilmirəm. 
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Sual 21. Balı nə ilə əvəz etmək olar? 
A) Meyvə şirələri ilə; 
B) Vitaminlərlə; 
C) Şəkər şərbəti ilə; 
D) Güləmlə. 
 
Sual 22. Oyadıcı yemləmə niyə verilir? 
A) Arıları oyatmaq üçün; 
B) Yemi artırmaq üçün; 
C) Müalicə üçün; 
D) Yazda sürfəni artırmaq üçün. 
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12. Arıların yemlənməsi 
 

İnsanın əhlilləşdirdiyi bütün heyvanlar, həmçinin təsərrüfatda istifadə olunan 
heyvanlardan yalnız arı yemi elə məhsuldur ki, ondan insan özü də istifadə edə bilər. Bu məhsul 
arıların yemi, insanın isə qidası hesab olunur. İnsanlar arıların yeminin bir hissəsindən seçərək 
istifadə edirlər. İnsanlar dərk ediblər ki, arılara şəkər verilməklə balı əvəz etmək olar. 

Şəkər baldan çox ucuzdur. Bundan başqa, insanlar üçün bal çox faydalıdır. Arı ailələrinə 
ziyan verməmək üçün arıçı bal, güləm və ya çiçək tozunu - sayrımını həddindən artıq 
götürməməlidir. 

Arı ailəsi üçün fəal dövr ərzində yem çatışmazlığı aşkar olunduqda arı ailəsi yemdən 
qənaətlə istifadə edir və ilk növbədə, artımı azaldır və ya tamamilə dayandırır, bu isə 
məhsuldarlığa təsir göstərir. 

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, şəkər yalnız istilik daşıyıcısıdır, bal isə həm insanlar, 
həm heyvanlar üçün çox dəyərli, faydalı məhsuldur. Çiçək tozunun isə arılara xeyirliliyinə görə 
analoqu yoxdur. 

12.1. Karbohidratla yemlənməsi 

Arıları balla az yemləmək lazımdır, çünki yem balını şanlarda saxlamaq (süzməmək) və 
zərurət yarandıqda bal şanlarını arıların yuvalarına qoymaq lazımdır. Adətən balı əvəz etməklə 
arıları şəkər şərbəti və ya aşağıdakı hallarda balla yemləyirlər: 

• Yazda pətəklərdə bal az olduqda çoxlu nektar ayıran çiçəklər təbiətdə açana kimi arı 
yuvalarında karbohidrat yem ehtiyatlarının artırılması məqsədi ilə; 

• Yığım olmadığı halda sürfələrin yetişdirilməsini həvəsləndirmək məqsədi ilə;  
• Arılara qışa lazım olan yem ehtiyatlarının artırılması, həmçinin arıların qışlama 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə keyfiyyətsiz gəzəngi balını əvəz etmək üçün. 

12.2. Şəkərlə yemləmə 

Arılar təmiz şəkər şərbəti ilə qidalanaraq uzun müddət yaşaya bilər, lakin onlar sürfəni 
yetişdirə, mumu ayıra, sürətlə nektar yığa və bir çox digər işlər görə bilmir, çünki şəkər təmiz 
karbohidrat yemidir, orada arılar üçün həyatı vacib sayılan maddələr yoxdur.  

12.3. Yem ehtiyatlarının artırılması  

Yazda pətəklərdə bal olmadıqda arıları, adətən 
şəkərlə yemləyirlər (Şəkil 12.1). Bir sıra ölkələrdə 
payızda arıçılar pətəklərdən yem balının müəyyən 
hissəsini götürür, əvəzinə isə (balın yerinə) arıların 
yazda yemlənməsi üçün şəkər şərbəti qoyur. Bu isə 
arıların artma fəallığı və məhsuldarlığını kəskin 
şəkildə azaldır. 
 

 
Şəkil 12.1. Balı az olan çərçivə 
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12.4. Şəkərlə həvəsləndirici yemləmə 

Təbiətdə nektar və çiçək tozunun olması artımı həvəsləndirən vacib amillərdən biri, yəni 
ailələrdə sürfələrin yetişdirilməsidir. Yazda nektar yığımı davamlı və sabit olmur. Bir çox 
yerlərdə təbiətdə nektar ən məsuliyyətli yığım artan vaxtda əsas bal yığımına kimi olmur. 

Məhz bu səbəbdən arılara süni bal yığımı şəraiti yaradılmalıdır. Bu məqsədlə arıları az 
ölçüdə - hər gün (və ya bir gündən bir) 1-2 stəkan qarışdırılmış bal (0,5 litr suya 1 kiloqram bal - 
bal süzgəci) və ya şəkər şərbəti ilə (1 litr suya 1 kiloqram şəkər) yemləyin. 

Həvəsləndirici yemləmənin effektivliyini yoxlamaq üçün bir sıra təcrübələr aparılıb ki, 
onlar da arıların fəallığı və çiçək tozu gətirilməsi baxımından bu tədbirin müsbət nəticələrinin 
əldə olunduğunu göstərib. 
 
12.5. Şəkər şərbətinin zülal və digər maddələrlə zənginləşdirilməsi 

Artıq uzun müddətdir ki, arıçılar şəkər şərbətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ona müxtəlif 
zülal məhsulları və digər qida maddələri əlavə etməklə maraqlanırlar.  

İnək südünün əlavə olunması 

Arılar inək südünü yaxşı həzm edir. Müəyyən olunub ki, inək südünün maddələrini arılar 
76,5 faiz həzm edir, çiçək tozu ilə qidalanarkən isə 79,1 faizini həzm edir. Suyun 10-20 faizini 
südlə əvəz etdikdə sürfələrin sayı 25 və 35 faiz artıb. Şəkərə 20 faiz üzlü inək südünün qatılması 
bal kimi və hətta ondan da yaxşı olan nəticələr verib. Şəkər şərbəti, südlə yemləmə yetişdirilən 
sürfənin sayı və yazda arı ailələrinin bal yığımını artırır. 

Payızda arıların süd qatqısı ilə olan şəkərlə qidalanması sürfələrin keyfiyyətini 17-23 faiz 
artıraraq müsbət nəticələr verir. Şəkər-südlə arıları yemləməyə başlamamışdan əvvəl nəzərə 
almaq lazımdır ki, arılar təbiətdə bu cür yemə (südə) heç rast gəlməyib və onun dad 
xüsusiyyətləri arılara tanış deyil. Ona görə də tədricən arıları təzə yemə öyrəşdirmək lazımdır. 
Birinci dəfə 200-300 qram təmiz şəkər şərbətini vermək lazımdır (1 litr suya 1 kiloqram şəkər). 
Şərbətə bir damcı ətirli maddələr qatmaq lazımdır. Arılar iy və yem olan yerə uyğunlaşır. Sonra 
isə südü 30 faizə kimi artırın. 

Şəkər-süd yemi hazırlamaq üçün əvvəlcədən 0,8 litr suya 1 kiloqram şəkər qataraq şəkər 
şərbəti bişirin. Suyu qaynayana kimi qızdırın. Pətəklərə yemi paylamamışdan əvvəl soyumuş 
şərbətə süd əlavə edin (1 kiloqram şəkərə 0,2 litr süd). 

Arıları duru şəkər-süd şərbəti ilə yemləyərkən ona diqqət vermək lazımdır ki, arılar yem 
təknələrindən bütün yemi götürsün, çünki bir müddətdən sonra yemin qalıqları turşuyur. 

Yazda arılara çoxlu qatı şəkər şərbəti verərkən (1 litr suya 2 kiloqram şəkər) suyun 20 faiz 
təmiz üzlü südlə əvəz edilməsi çox faydalı hesab olunur. Bu cür qarışıqda nə pətəklər, nə də yem 
təknəsində yem turşumur.  
 
12.6. Maya ilə yemləmə 

Maya ilə yemləməni aşağıdakı qaydada aparın. İlk növbədə, 1 litr suya 1 kiloqram şəkər 
qataraq şəkər şərbəti hazırlayın (Şəkil 12.2). Təzə çörək mayasından 250 qram çəkin və 0,5-1 litr 
şəkər şərbəti ilə yaxşı qarışdırın. Alınmış qarışığı 5 litr şəkər şərbətinə qatın və qaynadın. 
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Siz 1 litr şərbətdən 50 qram maya tərkibi olan 
şəkər-maya yem qarışığını alacaqsınız. Təzə çörək 
mayalarına nisbətən, quru mayaları 4 dəfə az qatmaq 
lazımdır. Yəni 1 litr şərbətə 14 qram quru maya 
qatılmalıdır. 

İlk növbədə, mayanı az şirnisi olan suya qatın 
və isti yerdə bir gün saxlayın. O vaxta kimi maya 
sürətlə şişir. Bir gündən sonra mayanı şəkər 
şərbətinə qatın, qaynadın, soyuduqdan sonra isə 
arılara verin. 
 

 
Şəkil 12.2. Şəkər şərbəti 

12.7. Şəkər-bal xəmiri (arı keki) 

Şəkər-bal xəmirini eyni zamanda duru arı yemi 
adlandırırlar. Şəkərlə yemləməyə nisbətən bu 
məhsulla yemləmənin bir çox üstün cəhətləri var. 
Arılar bu cür yemləndikdə yem təknələrinin 
saxlanılmasına, onların yoxlanılmasına və 
köçürülməsinə, pətəklərdə yem təknələrinin 
quraşdırılmasına, bunun üçün isə pətəklərdən 
qapaqlar, tava və istiləşdirici yastıqçaların 
çıxarılmasına dair zəhmətli işlərin görülməsinə 
ehtiyac olmur (Şəkil 12.3). 

Yemləmədən sonra bütün işlər əks istiqamətdə 
görülür. Xəmirin istifadəsi heç bir hazırlıq işlərinin 
görülməsini tələb etmir: onu arı yuvalarının 
çərçivələrinə qoymaq kifayətdir. 

Şərbətlə yemləməyə nisbətən arıların şəkər 
xəmiri ilə yemlənməsinin effektivliyi çoxdur. O, güclü 
uçuşlara hazır olan arıların yetişdirilməsini təmin 
edir, yemə isə şəkər və digər qida məhsulları qatılır. 

Şəkər-bal xəmiri arıların uçuşunun artmasına 
və bununla bağlı olan digər əlavə işlər görməyə 
səbəb olmur. 

 

 
Şəkil 12.3. Şəkər-bal xəmiri (arı keki) 

Şəkər-bal xəmirinin hazırlanması üçün 80 kiloqram şəkər tozu, 19 kiloqram bal və 1 litr su 
götürün. Şəkər tozunda yumaqlar olmamalıdır, onları barmaqla ovduqda hiss eləmək olar. Arı 
yeminin keyfiyyəti şəkərin xırda olmasından asılıdır. Hətta şəkərdə az yumaqlar olduqda belə 
duru arı yemi tez bərkiyir və arılar ondan istifadə edə bilmir. Yaxşı olardı ki, bal yetişmiş, yavaş 
bərkiyən növlərdən olsun. Bərkimiş balı əvvəlcədən əridin. Bunun üçün çəkilmiş balı suya salın 
və tədricən qarışdıraraq yavaş-yavaş qızdırın. Balın temperaturu 500 C-dən çox olmamalıdır. Bal 
tam əridikdən sonra onu qızdırılmış halda 8-10 saat saxlayın ki, balda olan xırda şəffaf kristallar 
ərisin. Xəmiri qatışdırmamışdan əvvəl tam əridilmiş bala lazımi miqdarda qaynadılmış su əlavə 
edin. Digər məqsədlər üçün istifadə olunmasından fərqli olaraq suyun qatılması xəmiri yumşaq 
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eləyir ki, arılar da belə xəmiri tez götürür. 
Çəkilmiş şəkər tozuna yavaş-yavaş qızdırılmış (40-450C) bal əlavə edin və adi xəmir kimi 

yoğurun. Xəmirdən qalınlığı 2-3 santimetr, çəkisi isə 0,8-1 kiloqram olan qoğal formaları 
hazırlayın. Alınan qoğal formalarını 20x30 kvadrat santimetr ölçüləri olan metal torları 
(qovuqcuqların ölçüləri 3 x 3 kvadrat millimetr olmalıdır) düz arıların olduğu çərçivələrin üst 
dirəklərinə qoyun. Arılar yemi həm alt - barmaqcıqların yarıqları, həm də yan tərəflərdən 
götürür. Xəmirlə qoğal formalarının üstünü nazik pərdə ilə elə örtün ki, bütün xəmir örtülsün. 
Nazik pərdə xəmiri tez qurumaqdan qoruyur, o olmadıqda isə xəmiri mumlanmış kağızla örtə 
bilərsiniz. 

Yemləməni ucuzlaşdırmaq üçün bəzən şərbətdə şəkər tozunu invertləşdirilmiş şəkərlə əvəz 
edirlər. İnvertləşdirilmiş şərbəti hazırlamaq üçün 75 kiloqram şəkərə 18,5 litr su və 7,5 yaxşı 
təzə bal götürün. Onların hamısını qarışdırın və 6-8 gün müddətində 32-350C temperaturda 
saxlayın. Mütəmadi olaraq qarışığı qarışdırın. Balın invertazası nəticəsində şəkər (saxaroza) 
yavaş-yavaş sadə şəkər - qlükoza və fruktozaya keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, şəkərin inversiyası 
axıra kimi olmalıdır. Əgər məhlulda saxaroza üstünlük təşkil etsə, hazırlanmış xəmir qısa bir 
müddət ərzində bərk şəkər dilimlərinə çevriləcək, ondan isə arılar istifadə edə bilməyəcək.  
 
12.8. Quru şəkərlə yemləmə 

Əgər xırda şəkər-qənd tozu layını ensiz 
divarları olan enli yeşiyə səpsəniz və çərçivənin 
üzəri və ya pətəyin altlığına qoysanız, bal yığımı 
tamamilə olmadığı səbəbindən arılar şəkərin 
dənəciklərini əridib götürəcək (Şəkil 12.4). 

Arıları quru şəkər yeminə öyrətmək məqsədi 
ilə birinci dəfə şəkəri pətəyə qoyduqda üzərinə bal 
məhlulu tökün (1 litr suya 1 kiloqram bal). Arılar 
əvvəl şəkərin duru hissəsini sorur, sonra isə 
şəkərin dənəciklərini əritməyə başlayır. Arıların 
götürdüyü şəkərin ölçüsü havanın rütubətindən 
asılı deyil. 

 
Şəkil 12.4. Quru şəkərlə yemləmə 

 

Təcrübələr göstərib ki, arılar şəkəri bal çinədanlarının vasitəsilə yox, ağız suyu (udlaq, döş) 
vəzlərinin hormonlarının köməyi ilə əridir. Arıların quru şəkərdən hazırladıqları yemin 
tərkibində çoxlu fermentlər (invertaza və diastaza), az miqdarda su və saxaroza olur. Beləliklə, 
şəkərin kristalları əridikdə arılarda ağız suyu vəzlərinin fəaliyyəti bir neçə dəfə artır, bu isə 
onların vaxtından əvvəl qocalması və ölümünə səbəb olur. Baxmayaraq ki, quru şəkərlə yemləmə 
öz sadəliyi ilə diqqəti cəlb edir, onu nə yaz, nə də payızda həvəsləndirici yem kimi istifadə etmək 
məsləhət deyil. 
 
12.9. Arıların zülalla yemlənməsi 

Bir çox hallarda arı ailələri zülallı yemin - çiçək tozunun çatışmazlığını hiss edir. Məsələn, 
yazın əvvəli çox vaxt təbiətdə çiçək açan bitkilər olmur və ya onlar elə vaxtda çiçəkləyir ki, 
əlverişsiz hava şəraiti arıların pətəklərdən çıxmasına imkan vermir, yuvada isə güləm ehtiyatları 
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sürətlə azalır. Gec çiçək açan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əsas tarlalarda olduğu yerlərdə çiçək 
tozu çox vaxtı olmur. Güləm və çiçək tozunun çatışmazlığı sürfələrin yetişdirilməsi və ailənin 
inkişafını gecikdirir, həmçinin yüngül çəkili sağlam olmayan arıların doğulmasına səbəb olur. 
Bəzən sağlam olmayan arılar hətta sürfələri pətəkdən atır. 

Çiçək tozunun yığılması üçün arıxanaları tez çiçək açan nektarlı və çiçək tozu gətirən 
bitkilərin olduğu yerlərə köçürmək lazımdır (bədmüşkün müxtəlif növləri, meşə kolları, 
çəmənlikdə yetişən balverən bitkilər). Yazda arılar öz yuvalarından uzaq yerə uçmur, ona görə 
də pətəkləri bir neçə qrupa bölünən (hər qrupda 20-30 ailə olmaqla) arıxanalarda arılar çox 
çiçək tozu yığacaq. 

Bir məhsulda karbohidrat yemlə zülal yemi birləşdirmək cəhdləri müsbət nəticələnməyib. 
Ailədə fərqli qidalanan iki qrup arı olur: həvəslə və çoxlu sayda çiçək tozunu yeyən gənc 
yemləyici arılar, bir də yalnız balla qidalanan uçan arılar. 

Yemdə zülal və digər maddələrin artıq olması tarla arılarının normal qidalandırılmasına 
cavab vermir, yemdə həddindən artıq şəkərin olması isə yemləyici arıların tələblərini ödəmir. 

Tarixən arılar iki növ yemlə qidalanmağa alışmayıb, ona görə də əgər biz arıları səmərəli 
şəkildə qidalandırmaq istəyiriksə, onlara ayrılıqda iki növ yem verilməlidir - karbohidrat (bal, 
şəkər) və zülal-vitaminli yem.  
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Balın arılar üçün yem, insan üçün qida olmasını nəzərə alaraq onun əhəmiyyətli bir məhsul 
olması haqqında məlumat toplayın. 

2. Şəkərin baldan ucuzluğu, balın isə insan üçün faydasını nəzərə alaraq onların əvəzlənməsinə 
diqqət ədin.  

3. Arıların karbohidratla yemlənməsinə diqqət edin.  

4. Arıları balla az yemləyərək bal çərçivələrini ehtiyatda saxlamağın və nə vaxt, hansı halda 
arıya verməyin qaydasını öyrənin. 

5. Şəkərlə yemləmənin müsbət və mənfi cəhətlərini öyrənin. 

6. Həvəsləndirici məqsədlə şəkərlə yemləmədən istifadə etməyi öyrənin. 

7. Şəkərlə yemləmə zamanı inək südündən istifadə etməyi öyrənin. 

8. Şəkərlə yemləmə prosesində çörək mayasından istifadə etməyi öyrənin. 

9. Şəkər - bal xəmiri hazırlamağın qaydasını öyrənin. 

10. Arıların zülalla yemləndirilməsini öyrənin. 

11. Arıların yaz və payızda quru şəkərlə yemləndirilməsinin mənfi cəhətlərini öyrənin. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Şəkər şərbətinin zülal və digər 
maddələrlə zənginləşdirilməsi 

• İnək südünün şəkərə əlavə olunmasının üsulunu 
öyrənin. 

• Hansı həcmdə şəkər üçün nə qədər süd lazım 
olduğuna diqqət edin. 

• Yem təknələrində şərbətin qalıb turşumasına 
diqqət edin. 

• Yazda arılara şərbət hazırlayarkən suyun 
müəyyən faizinin südlə əvəz olunmasına diqqət 
edin. 

2. Arıların karbohidratlarla 
yemləndirilməsi  

•  Arıların şəkər şərbəti ilə uzun müddət yaşaya 
bilmələri, lakin onların sürfə yetişdirə, mum 
ayıra, sürətlə nektar yığa bilmədiklərini öyrənin. 

• Yemləmə üçün şəkərdən yersiz istifadənin 
ziyanlarını öyrənin. 

• Hansı hallarda həvəsləndirici yemləmədən 
istifadə etməyin vacibliyini öyrənin. 

• Həmin süni yemlərin hazırlanma üsullarını 
öyrənin. 

3. Arıların maya ilə yemləndirilməsi 
• Mayanı şəkər şərbətinə qataraq yem 

hazırlamağın texnologiyasını dəqiqliklə öyrənin 
(mayaların fərqini nəzərə alın). 

4. Arıların zülalla yemləndirilməsi 

• Zülallı yemin arıların qida rasionundakı 
əhəmiyyətini öyrənin. 

• Çiçək tozunun süni qarşılığı olmadığını  
nəzərə alaraq arı ailələrini çiçək tozu gətirən 
bitkilər olan yerə köçürməyi diqqətinizdə 
saxlayın. 

• Ailədə 2 qrup arının olduğuna diqqət edin: çoxlu 
çiçək tozu yeyən gənc yemləyici arılar, yalnız 
balla qidalanan uçan arılar. 

• Arıların ayrılıqda iki növ yemlə - karbohidrat 
(bal, şəkər) və zülal-vitaminli yemlə 
qidalandırmağı öyrənin. 

5. Şəkər-bal xəmirinin hazırlanması 

• Şələr - bal xəmiri ilə yemləmənin üstün 
cəhətlərini öyrənin. 

• Duru arı yemi adlanan bu məhsulun hazırlanma 
texnologiyasını öyrənin. 

• Hazırlanacaq məhsulun tərkibindəki maddələrin 
dəqiqliyinə riayət edin. 

• Şəkər kristallarının tam əriməsinə diqqət edin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 12 

Sual 1. İnsan arı yemi kimi digər heyvanların yemindən də öz qidasında istifadə edirmi? 
A) İstifadə edir; 
B) İstifadə etmir; 
C) Bəzən istifadə edir; 
D) Çətinə düşəndə mümkündür. 
 
Sual 2. Arılar üçün balı şəkərlə əvəz etmək olurmu? 
A) Əvəz etmək olur; 
B) Əvəz etmək olmur; 
C) Bəzən olur; 
D) Həmişə olmur. 
 
Sual 3. Arılar üçün tam xeyirli məhsul kimi çiçək tozunun analoqu varmı? 
A) Var; 
B) Hələlik yoxdur; 
C) Yoxdur; 
D) Tezliklə tapılacaq. 
 
Sual 4. Karbohidrat yem ehtiyatlarının artırılması üçün nədən istifadə edirlər? 
A) Baldan; 
B) Güləmdən; 
C) Arı südündən; 
D) Şəkərdən. 
 
Sual 5. Arılara qışa gəzəngi balının yerinə şəkər vermək olarmı? 
A) Vermək olar; 
B) Həmişə yox; 
C) Vermək olmaz; 
D) Şəraitə baxmaq lazımdır. 
 
Sual 6. Arıları yemləmək məqsədilə balı şəkərlə əvəz etdikdə arıların artımı necə olur? 
A) Artır; 
B) Azalır; 
C) Əvvəlki kimi qalır; 
D) Bilmirəm. 
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Sual 7. Arılara həvəsləndirici yemi nə vaxt verirlər? 
A) Payızda; 
B) Yayda; 
C) Qışda; 
D) Yazda. 
 
Sual 8. Arıları yazda yemləyərkən onlara inək südü vermək nəyə kömək edir? 
A) Sürfələrin artımına; 
B) Məhsulun artımına; 
C) Sürfələr və məhsulun artımına; 
D) Beçəverməyə. 
 
Sual 9. Arıları payızda yemləyərkən onların yeminə süd qatmaq faydalıdırmı? 
A) Faydalıdır; 
B) Faydalı deyil; 
C) Məhsul üçün xeyirlidir; 
D) Balalamanı azaldır. 
 
Sual 10. Bir litr şərbətə nə qədər yaş maya lazımdır? 
A) 50 qram; 
B) 150 qram; 
C) 100 qram; 
D) 120 qram. 
 
Sual 11. Arıların yemlərində çiçək tozu olmadıqda onların artımı mümkündürmü? 
A) Mümkündür; 
B) Mümkün deyil; 
C) Qismən mümkündür; 
D) Hələlik bilmirəm. 
 
Sual 12. Karbohidrat yemlə (bal) çiçək tozu və əvəzediciləri qarışdırmaq olarmı?  
A) Olar; 
B) Hərdənbir olar; 
C) Arıçının istəyindən asılıdır; 
D) Olmaz. 
 
Sual 13. Şəkər-bal xəmirini arılara niyə verirlər? 
A) Yemləmə üçün; 
B) Məhsulu artırmaq üçün; 
C) Balalama üçün; 
D) Arıları sakitləşdirmək üçün. 
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13. Bal bazasının təkmilləşdirilməsi üsulları 
 

Arıçılıqda yem bazasının əsasını təbii balverən bitkilərlə yanaşı, entomofil kənd təsərrüfatı 
bitkiləri təşkil edir. Yerin iqlim-torpaq şəraiti bitkilərin çiçəklənməsinin vaxtı və davamlılığını 
müəyyən edir. 

Bütün ölkələrdə arıçılıq mövsümü ərzində balverən bitkilərin çiçəklənməsinin 
müxtəlifliyinə rast gəlmək olar. Müəyyən dövr ərzində bir çox balverən bitkilərin çiçəklənməsi 
digər vaxtlarda onların olmaması ilə vəziyyəti kəskin şəkildə dəyişdirir. 

Yığımsız vaxt qurtararkən arıların bütün mövsüm ərzində fasiləsiz yığımla təmin 
olunmasını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır, yəni çiçək-nektar konveyeri yaratmaq 
lazımdır. 

Yığımsız vaxtı bağlamaq və lazımi yığımdan istifadə etmək üçün güclü balverən bitkilər 
əkilir və köçürülür. 

Arı ailəsinin nə qədər güclü olmasına baxmayaraq, arıçı arıları yaxşı balverən otlaqla təmin 
etməsə, arıxana artımsız olacaq. Arıların təbii otlağı sayılan əkin sahələri şumlandığı bir vaxt 
arıçılıq üçün yaxşı yem bazasının yaradılması barədə müəyyən tədbirlər görmək çox vacib hesab 
olunur. 

Yem bazasını yaxşılaşdırmaq tədbirlərini elə aparmaq lazımdır ki, əlavə torpaq sahəsinə 
tələbat mümkün qədər az olsun və arıxananın saxlanması baha başa gəlməsin. Belə tədbirlərdən 
biri tarlaqoruyucu meşəliklərin balverən ağac bitkilərindən ibarət olması, balverən yem və 
toxumçuluq bitkilərinin növbəli əkilməsinin təşkilidir. 

Təkcə yaxşı yem bazasının yaradılması çox bal hasil etmək üçün hələ kifayət deyil. Bundan 
başqa, həmin ərazidən səmərəli istifadə edilməsi arıçılıqdan bol məhsul almaq, onu gəlirli 
təsərrüfata çevirmək üçün əsas şərtlərdən biridir. 

Bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu balverən bitki konveyerinin yaradılmasıdır. Nektar 
konveyerinin mühüm mərhələsi balverən bitkilərin: günəbaxan, pambıq, bağlar və s.-in planlı 
növbəli əkin və onların nektar ayırmasına müsbət təsir edən tədbirlərin aparılmasından 
ibarətdir. 

Balverən bitkilərin nektar ayırmasını yüksəldən tədbirlərdən biri fosfor, kalium və azotlu 
gübrələrin verilməsidir. Bu yolla balverən bitkilərin nektar ayırması 50 faiz və daha çox artır. 

Planlı surətdə əkilən kənd təsərrüfatı bitkiləri bir çox təsərrüfatlarda əsas bal yığımı üçün 
mənbədir. Bal toplanmasının bu yolla artırılması heç bir əlavə xərc tələb etmir. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, balverən mədəni bitkilərin çoxunun çiçəklənmə dövrü nisbətən qısadır. Buna görə də 
balverən kənd təsərrüfatı bitkilərini 2-3 dəfə əkmək lazımdır. Hər iki dövr arasındakı məsafə 10 
gün olmalıdır. Bu yolla əsas gəlirin müddətini 2 dəfə artırmaq olar. 

Yabanı balverən bitkilər şumlanmamış sahələrdə məhv olur. Bunun nəticəsi olaraq bal 
yığımına çox böyük zərbə vurulur, arıxananın gəliri isə aşağı düşür, hətta kənd təsərrüfatında ən 
gəlir gətirən arıçılıq sahəsi belə ziyana gedə bilər. 

Belə olduqda növbəli əkin sahələrində günəbaxandan başqa, əkin sahəsinin əksər hissəsi 
xardal, raps, lərgə, dağ keşnişi və digər balverən kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün istifadə 
olunmalıdır (Şəkil 13.1), həmçinin arılar üçün əkilən digər güclü balverən bitkilərdən faseliya, 
xəşəmbül çiçəkləndikdən sonra silos üçün istifadə oluna bilər (Şəkil 13.2). 
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Əgər yaşıl konveyerin təşkili heyvandarlıq 
məhsuldarlığının artırılmasının əsasına aiddirsə, 
arıçılıqda isə arı ailələrinin məhsuldarlığının 
artırılmasının ən effektiv tədbirlərindən biri kimi, 
yəni arıxananın nailiyyəti kimi qarşıda durur. 

Kənd təsərrüfatı bitkiləri və yem otlarının yay 
əkinlərini becərmək məsləhətlidir. 

Bunun üçün xaşadan istifadə etmək olar. Yalnız 
əsas bitkilərin böyük əkin sahələri bütün yay dövrü 
ərzində arıların işləməsi yolu ilə konveyerin 
yaradılmasına imkan verir. Heyvandarlıq üçün də heç 
bir itki olmayacaq, çünki çoxlu yem bazası məhz 
müxtəlif əkin vaxtı alınır. 

Arıçılıq təsərrüfatının yem bazasını təmin 
etmək üçün yaxşı tənzimlənən konveyer prinsipini 
qurun. 

Arılarla tozlandırmanın kütləvi istifadəsinin 
təmin edilməsi məsələsini qaldırın.  

Bir-birini tamamlayan yaşıl və balverən bitki 
konveyerini təşkil edin. Bu həm heyvandarlıq, həm 
də arıçılıq təsərrüfatlarının yem bazasının 
təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərəcək. 

 
Şəkil 13.1. Dağ keşnişi 

 
Şəkil 13.2. Sarı xəşəmbül 

Təbii çəmənliklər, otlaqlar, meşələr, meşə zolaqları, meyvə-giləmeyvə əkinləri, yem 
ehtiyatlarının ümumi həcmi, arıxananın ölçüləri, nəzərdə tutulmuş tozlandırma işi və arıxananın 
satış məhsulunun həcmini nəzərə alaraq, həmçinin arıların uçuşunun əhatə etdiyi sahələrin 
ölçüləri barədə məlumatlara əsaslanaraq, eyni zamanda balverən bitkilərin istisna olunmadan 
ərazinin bütün yerlərində olduğunu hesablamaqla çiçək-nektar konveyerini hazırlayın.  

Qırmızı yonca əkinlərinə 25 faizlik çəhrayı 
toxum qatqıları əlavə etməklə onu toxum qarışıqları 
ilə əvəz edin. Bu, otun məhsuldarlığını 9 faiz 
artıracaq. Bununla yanaşı, arılar qırmızı yoncanın 
üzərinə 18-20 faiz çox qonacaq. Bu, çox vacib sayılan 
yem bitkisi və nektar gətirən bitkinin toxumlarının 
məhsuldarlığına çox müsbət təsir göstərəcək (Şəkil 
13.3). 

Faseliyanı yazlıq çəmənlikdə əkin, o, nəinki 
nektar gətirəcək, həmçinin mal-qaraya yem üçün çox 
dəyərli olan otluq olacaq. Bu, ikiqat faydalı olacaq, 
cüt olan əkin sahələrinin məhsuldarlığını artıracaq, 
çünki tarlanın alaq otundan təmizlənməsinə əlverişli 
şərait yaradacaq. 

 
Şəkil 13.3. Qırmızı yonca çiçəyi 
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Çiçəkləndikdən sonra bu bitkiləri şumlayın, bu 
tədbir torpağın siderasiyası adlanır, yəni bu, kənd 
təsərrüfatı üsulundan sonra əkiləcək bitkilərin 
kəskin şəkildə məhsuldarlığını artırır. 

Faseliyanı (Şəkil 13.4) payızın axırlarında əlavə 
əkin. Payızlıq bitkilərin əkilməsi üçün torpağı 
becərənə kimi faseliya yetişəcək və ondan toxumlar 
yığılacaq. Faseliyanı yalnız su basmayan torpaqlarda 
əlavə əkmək lazımdır. 

Faseliya ilə xaşanı bir yerdə əkməyin. Bu, 
bitkilərin çiçəklənmə dövrü ilə üst-üstə düşür, ona 
görə də bu, balverən bitkilərin birindən alınan 
yığımdan istifadə olunmayacaq. 

 
Şəkil 13.4. Faseliya bitkisi (arı otu) 

Arıxananın ətrafında bal florasını ətraflı öyrənin ki, yığımsız vaxtın müddətini müəyyən edə 
biləsiniz, həmçinin bu müddəti doldurmaq məqsədi ilə nə vaxt və hansı nektar gətirən bitkiləri 
əkmək lazım olduğunu dəqiq təyin etmək üçün yaxında yerləşən əkin sahələrini nəzərə ala 
biləsiniz. 

Yem növbəli əkinlərinin calaq əkinlərində faseliyadan aşağıdakı sxemə uyğun olaraq 
istifadə olunur: 

Şumlanmış torpaqda: 
1 hektar əraziyə noxud (150 kiloqram) + yulaf (30 kiloqram) + xardal (4 kiloqram); 
1 hektar əraziyə çölnoxudu (120 kiloqram) + yulaf (40 kiloqram) + xardal (4 kiloqram). 

Herik qoyulmuş tarlada: 
Yaşıl yem və silos üçün noxud (140 kiloqram) + yulaf (40 kiloqram) + faseliya (3 kiloqram); 
Yaşıl yem və silos üçün çölnoxudu (140 kiloqram) + yulaf (40 kiloqram) + faseliya (3 

kiloqram). 
Faseliya çölnoxudu və noxuddan 10-12 gün 

əvvəl çiçək açır, ona görə də arılara yaxşı yığım verir. 
Balverən otları buğda və çovdar biçildikdən 

sonra əkin. Sizdə yığım olacaq və növbəti bitkilərin 
məhsulunu yaxşılaşdırın. 

Balverən bitkiləri, həmçinin yem bitkiləri 
çalındıqdan sonra əkin, növbəli yem əkini zamanı isə 
yığım alacaqsınız. 

Ağ yoncanı əkin və ya onu əlavə olaraq səpin. 
Bu, arıxananın bal yığımına müsbət təsir göstərəcək 
(Şəkil 13.5). 

 
Şəkil 13.5. Ağ yonca 

Lazımi qədər və davamlı yığım almaq məqsədi ilə tarlaqoruyucu əkin sahələrində ən çox 
nektar gətirən bitkiləri olan ağaclar və kolları əkin. 

Kənd təsərrüfatı balverən bitkilərinin nektarla zəngin olan növlərini seçin (məsələn, qafqaz 
formalı xaşa ilə yerlərin genişləndirilməsi). Onlar yüksək nektar məhsuldarlığı ilə seçilir. 
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Arıçılığın yem bazasını müəyyən dərəcədə təkmilləşdirən və yığımsız vaxtın aradan 
qaldırılmasına köməklik göstərən tədbir kimi balverən bitkiləri arıxanalar və arıxanaya yaxın 
olan sahələr, yarğanlar, qobular, rahat yerlərdə əkin və ya əlavə səpin. 

Bağça aqrotexnika qaydalarını pozmayaraq bağça cərgəarası balverən bitkiləri əkin. 
Arıxanaya yaxın olan ərazilərdən balverən bitkilərin əkilməsi üçün istifadə edin ki, yığımsız 

vaxtda arılara yığım versin. Bunun üçün iqlim şəraitinə uyğun olan bitki növündən istifadə etmək 
lazımdır. Buradan məlum olur ki, balverən bitkilər, yabanı və adi bitkilərin arıxanaya yaxın olan 
yerlərdə seçilməsi və bu bitkilərin əkin vaxtları arıxanaya yaxın olan yerlərin torpaq-iqlim 
şəraiti, həmçinin yığımsız müddətin başlanması və qurtarılmasından asılıdır. 

Arıxanaya yaxın olan sahələrdə faseliya, xəşəmbül, xardal və digər balverən bitkilərin 
toxumları alınmalıdır (əkilməlidir). Bu, tarla və yem növbəli əkinlərdə təsərrüfatda çiçək-nektar 
konveyerin təşkilinə köməklik göstərəcək və bununla da bütün yaz-payız dövrü ərzində arıları 
fasiləsiz yığımla təmin edəcək. 

Aqrotexnika bütün əkilən bitkilərin bioloji tələblərinə cavab verilməsi üçün arıxanaya yaxın 
olan bütün yerləri balverən bitkilərin aqrotexnikası ilə təmin edin. Bu o deməkdir ki, bitki və ya 
yabanı balverən bitkilərin əkilməsindən asılı olmayaraq daha çox tələbat olan bitkilərin normal 
artımı və inkişafı üçün lazım olan torpaqlarda aqrotexnikadan istifadə etmək lazımdır. 

Nektar gətirən bitkilər əkilən torpaqları yaxşı becərin. Bu, nektar məhsuldarlığını artıracaq. 
Məsələn, torpaq orta səviyyədə becərildikdə, faseliya 200-300 kiloqram/hektar nektar verəcək, 
torpaq yaxşı becərildikdə isə bu göstərici 600-700 kiloqram/hektara çatacaq. 

Balverən bitkiləri ayrı-ayrı və ensiz yox, enli, cərgəarası əkin ki, sizə torpağı becərməyə 
kömək etsin, bu isə öz növbəsində bitkilərin yaxşı inkişafı və nektarın yaxşı ayrılmasına 
köməklik göstərəcək. 

Balverən bitkilərin əkin sahələrini gübrələyin, bitkilər bu aqronomik üsulu yaxşı qəbul edir, 
əsasən də fosfor və kalium gübrələri müsbət təsir göstərir. Enli cərgə üsulu ilə gübrələnmiş əkin 
sahələrində nektar ayırma 2-3 dəfə artır, həmçinin gübrələnməmiş torpaqlarda olan ensiz əkin 
sahələrinə nisbətən çox olur. 

Hər bir arıxana üçün ayrılıqda növbəli əkini əvvəlcədən düzgün müəyyənləşdirin. 
Arıxanaya yaxın olan bütün ərazilər üçün növbəli əkinin vahid ümumi sxemini hazırlamaq 
mümkünsüzdür, çünki iqlim və təbii şərait nəinki bir bölgənin ətrafı, hətta kiçik sahələr, məsələn, 
çayın iki əks sahilində müxtəlif olur.  

Birillik balverən bitkiləri arıxanaya yaxın olan ərazilərdə bir neçə dəfəyə elə əkin ki, onlar 
hətta yığımsız vaxtda da çiçək açsın. Balverən bitkilərin çiçəklənmə vaxtını hesablamaq çətin 
deyil. Məsələn, faseliya yaz və yay əkinindən təxminən 50 gün sonra çiçək açır. Çiçəkləmə 
müddəti 40 gündür, kütləvi çiçəkləmə isə 20 gün davam edir. Xardal əkildikdən 40 gündən sonra 
çiçək açır, 100 gündən sonra isə yetişir, çiçəkləmə dövrü isə 3 həftə davam edir. 
İkiillik balverən bitkilərin (xəşəmbül, göycəçiçək və başqaları) çiçəklənmə dövrünü müəyyən 
etmək çətindir, çünki onların əkin vaxtı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, onlar mövsümün meteoroloji 
xüsusiyyətləri və yazın başlama vaxtından asılıdır. Müşahidə olunub ki, onların çiçəklənmə vaxtı 
digər balverən bitkilərin çiçəklənməsi ilə üst-üstə düşüb. İki güclü yığımdan eyni zamanda 
istifadə etmək çox vaxt mümkün olmur və məqsədəuyğun hesab olunmur. Bu cür hallarda 
xəşəmbüllə göycəçiçəyinin çiçəklənməsi daha gec vaxta salmağa zərurət yaranır, buna isə qönçə 
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fazasında olarkən biçmək yolu ilə nail olmaq olar. 
Nəzərə alın ki, bir balverən bitkidən digərinə arılar işləməyə keçməyə tələsmir. Əgər 

xəşəmbül və göycəçiçəkdən nektar yığımı dayandırılsa, arılar eyni yerə hətta balverən bitkilər 
biçildikdən sonra da qayıdır. Arılar vaxtlarını faydasız sərf edərək solmuş çiçəklərdə nektar 
axtarır. Balverən bitkilərin biçilməsindən bir gün əvvəl faydasız vaxt sərfiyyatının qarşısını 
almaq məqsədi ilə bitkilərin çiçəklənməsinə göndərilən arıları şərbət və ya digər bitkilərlə 
yemləmək lazımdır. 

Eyni üsulla arıları güclü cır balverən bitkilərdən nektarın yığılmasına göndərirlər. Bu cür 
halda şəkər şərbətini cökə çiçəkləri ilə ətirləndirirlər. 

Arıxanaya yaxın ərazi üçün növbəli əkin sahəsinin sxemini tərtib edərkən və ya orada 
balverən bitkilərin əkin müddətini müəyyən edərkən arıçı əkin vaxtı və yaxında yerləşən 
tarlalarda tozlanan balverən kənd təsərrüfatı bitkilərinin çiçəklənmə vaxtı ilə razılaşdırılmalıdır. 

Növbəli əkin sxemini elə hazırlayın ki, arılara yaxşı yığım verən yabanı balverən bitkilərin 
çiçəklənmə dövrü nəzərə alınsın, bunun üçün isə arıxananın arıları tərəfindən istifadə oluna 
bilən bütün tarlaların balvermə florasını öyrənin. 

Əlbəttə, bu gün Azərbaycanda, ola bilər ki, adları sadalanan bitkilər tövsiyə olunduğu kimi 
əkilmir və nəzərdə tutulduğu kimi istifadə olunmur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu vəsait sabah 
üçün hazırlanır. Heç kim deyə bilməz ki, 5-10 ildən sonra kənd təsərrüfatımız, o cümlədən onun 
tərkib hissəsi olan arıçılıq və onu inkişaf etdirən arıçılarımız işini bu aspektdə qurmayacaq. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıçılığın yem bazasının əsasını təşkil edən təbii balverən bitkilərlə yanaşı, entomofil kənd 
təsərrüfatı bitkilərini öyrənin.   

2. Arıları bütün mövsüm ərzində fasiləsiz yığımla təmin etmək üçün çiçək-nektar konveyri 
yaratmağın vacibliyinə diqqət edin. 

3. Çiçək-nektar konveyeri yaratmağın yollarını (elmi və praktiki cəhətdən) öyrənin. 

4. Hansı regionda olmasından asılı olaraq balverən bitkilərin siyahısını tərtib edin.  

5. Həmin bitkilərin arıçılıqla yanaşı, heyvandarlıq üçün əhəmiyyətini də öyrənin. 

6. Əsas (hər iki sahə üçün əhəmiyyətli) bitkilərin böyük əkin sahələrinin konveyerinin 
yaradılmasının təsərrüfat əhəmiyyətini öyrənin. 

7. Nə vaxt hansı nektar gətirən bitkiləri əkmək lazım olduğunu dəqiq təyin etmək üçün 
arıxananın ətrafında bal florasını ətraflı öyrənin. 

8. Balverən bitkilərin yem bitkiləri çalınandan sonra əkilməsinə diqqət edin. 

9. Əkilən sahələrin aqrotexnika ilə təmin olunmasına diqqət edin. 

10. Əkilən torpaqların məhsuldarlığını artırmaq üçün gübrələrdən istifadə edin.    
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Balverən bitkilərin əkilməsi 

• Yığımsız vaxtda arıların yığımla məşğul ola 
bilmələri üçün arıxanaya yaxın olan ərazilərdə 
balverən bitkilərin əkilməsini diqqətinizdə 
saxlayın. 

• Bütün yaz-payız dövrü ərzində arıları fasiləsiz 
yığımla təmin etmək üçün çiçək-nektar 
konveyerinin əhəmiyyətini öyrənin. 

• Nektar gətirən bitkilərin əkini üçün 
torpaqların yararlılığı, becərilməsi və 
aqrotexnika üçün yararlılığına diqqət edin. 

• Balverən bitkilər əkiləcək sahələrin 
gübrələnməsinə (fosfor və kalium) diqqəti 
artırın. 

• Əkin yerlərini hazırlayarkən təbii və iqlim 
şəraitini nəzərə alın.      

2. Birillik və ikiillik balverən bitkilərin 
əkilməsi 

• Birillik balverən bitkilərin əkini zamanı 
yığımsız vaxtda onların çiçəklənməsini nəzərə 
alın, ən çətin vaxtda arıların nektar götürə 
bilməsinin təmin olunmasına diqqət edin. 

• İkiillik balverən bitkilərin (xoşəmbül, 
göycəçiçək) çiçəklənməsinin başqa, bitkilərlə 
eyni vaxta düşməməsi üçün nəzarət tədbirini 
diqqətinizdə saxlayın (qönçə vaxtı biçin ki, üst-
üstə düşməsin), bu tədbiri görərkən arıların 
bir balverən bitkidən digərinə keçməyə 
tələsməməsini diqqətinizdə saxlayın. 

• Arıları cır balverən bitki çiçəkləri ilə 
yemləyərkən onları nektarla ətirlənmiş şəkər 
şərbəti ilə yemləməyi diqqətinizdə saxlayın. 

3. Ayrı-ayrı bitkilərin əkilməsi 

• Ayrı-ayrı yabani bitkilərin təsərrüfat 
əhəmiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərini öyrənin.  

• Qırmızı yonca və faseliya bitkilərinin əkin və 
becərilmə xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Növbəli əkinləri balverən bitkilərlə 
zənginləşdirməyi diqqətinizdə saxlayın. 
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• Balverən bitkilərin nektarlılığı zəngin 
olanlarını seçib öyrənin. 

• Arıların yemlənməsinə kömək edən və 
nektarlılığı çox olan ağac və kolların əkininə 
diqqət edin. 

• Balverən otların buğda biçinindən sonra 
əkilməsinə diqqət edin. 

• Məhsuldarlıq və nektar məhsuldarlığını 
artırmaq üçün balverən bitkilərin enli 
cərgələrlə əkilməsində diqqətli olun. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 13 

Sual 1. Arıçılıq təsərrüfatının yem bazasını qurmaq üçün nə etmək lazımdır? 

A) Ağac əkmək lazımdır; 
B) Ot əkmək lazımdır; 
C) Çiçək əkmək lazımdır; 
D) Tənzimlənən konveyer prinsipi qurulmalıdır. 
 
Sual 2. Arılar başqa bitkilərə nisbətən qırmızı yoncanın üzərinə neçə faiz daha çox qonur? 

A) 20-25 faiz; 
B) 18-20 faiz; 
C) 15-16 faiz; 
D) 20-22 faiz. 
 
Sual 3. Faseliya nəyə yarayır? 

A) Nektar və ot üçün; 
B) Ot üçün; 
C) Nektar üçün; 
D) Yaraşıq üçün. 
 
Sual 4. Xaşanı hansı bitki ilə əkmək olmaz? 

A) Zəncirotu ilə; 
B) Qırmızı yonca ilə; 
C) Faseliya ilə; 
D) Kəklikotu ilə. 
 
Sual 5. Növbəli əkini hansı bitkilərlə zənginləşdirmək lazımdır? 
A) Müxtəlif otlarla; 
B) Arpa ilə; 
C) Balverən bitkilərlə; 
D) Buğda ilə. 
 
Sual 6. Balverən otları nədən sonra əkmək məsləhətdir? 
A) Buğda və çovdardan; 
B) Noxuddan; 
C) Arpadan; 
D) Qarğıdalıdan. 
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Sual 7. Balverən bitkiləri nədən sonra əkmək lazımdır? 
A) İstənilən vaxt; 
B) Yem bitkiləri çalındıqdan sonra; 
C) Noxud, lərgədən sonra; 
D) Payızda. 
 
Sual 8. Əkin zamanı hansı qaydalara əməl etmək lazımdır? 
A) Şumlamaya; 
B) Suvarmaya; 
C) Aqrotexniki qaydalara; 
D) İşçilərin istirahətinə. 
 
Sual 9. Balverən bitkiləri arıxanaya yaxın, yoxsa uzaq yerdə əkmək lazımdır? 
A) Uzaq yerdə; 
B) Yaxın yerdə; 
C) İstədiyin yerdə; 
D) Orta məsafədə. 
 
Sual 10. Davamlı yığım almaq məqsədilə tarlaqoruyucu əkin sahələrində nə əkirlər? 
A) Nektar gətirən ağac və kollar; 
B) Balverən bitkilər; 
C) Nektar verən otlar; 
D) Güllər. 
 
Sual 11. Arıxanaya yaxın yerdə niyə balverən bitkilər əkirlər? 
A) Arıları sakitləşdirmək üçün; 
B) Arıların başını qatmaq üçün; 
C) Arıxananın gözəlliyi üçün; 
D) Yığımsız vaxtda arıların yığımı üçün. 
 
Sual 12. Balverən bitkiləri ensiz, yoxsa enli cərgələrdə əkmək lazımdır? 
A) Ensiz cərgələrdə; 
B) Enli cərgələrdə; 
C) Orta səviyyəli cərgələrdə; 
D) Cərgə lazım deyil. 
 
Sual 13. Torpaq orta becərildikdə faseliyanın 1 hektarı nə qədər nektar verir? 
A) 200-300 kiloqram; 
B) 150-200 kiloqram; 
C) 200-250 kiloqram; 
D) 250-350 kiloqram. 
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Sual 14. Torpaq yaxşı becərildikdə 1 hektara neçə kiloqram nektar verir? 
A) 300-400 kiloqram; 
B) 500-600 kiloqram; 
C) 200-300 kiloqram; 
D) 600-700 kiloqram. 
 
Sual 15. Arılar 2 güclü yığımdan eyni zamanda istifadə edə bilirmi? 
A) Bilir; 
B) İstifadə edə bilmir; 
C) Sonra istifadə edər; 
D) Fərqi yoxdur. 
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14. Arı qışlamasının təşkili 
 

İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, hər bir arıçı arıların qışlamasını təşkil etməyi 
bacarmalıdır. Arıların qışlaması - arıçılığın müvəffəqiyyətinin açarıdır. Kim arıların qışlamasını 
yüksək səviyyədə təşkil edə bilərsə, o da yüksək iqtisadi nəticələr əldə edə bilər. 

Təcrübəli arıçılar arıların qışlaması üçün ilk yay yığımından alınan ən yaxşı hesab olunan 
balı saxlayırlar ki, ailələr payız, qış və yazda, yəni yeni yığıma kimi lazımi miqdarda balla təmin 
oluna bilsin. Eyni zamanda arıçılar arıları qışda zülal yemi sayılan güləmlə də təmin etməyə 
çalışırlar. Arıların qışlamaya hazırlığı - arıxanada ən məsuliyyətli işlərdən biridir. Arıların yaxşı 
qışlaması və yaza güclü çıxması üçün arıçı arı ailələrini gənc yüksək keyfiyyətli analarla təmin 
etməli, arıların payız yetişdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görməli və arılara qışa kifayət qədər 
yaxşı yem (bal və güləm) saxlamalıdır. 

Dünya təcrübəsində arıların qışlamasından söhbət düşərkən bir neçə üsul diqqəti cəlb edir. 
Onlardan biri arılar üçün hazırlanan qışlama yerində arıların qışlamasıdır. Doğrudur, qışlama 
yerindən söhbət düşərkən iddia edirlər ki, Azərbaycan reallığında buna ehtiyac yoxdur. 
Azərbaycanın dağətəyi və aran rayonlarında arılar açıq havada qışlayır. Lakin Lerik, Yardımlı, 
Gədəbəy, Daşkəsən və düşmən tapdağı altında olan Kəlbəcərdə (ən azı yüksəkliklərində) buna, 
fikrimizcə, ehtiyac vardır. Respublikamızda olan arı ailələrinin 80 faizi dağlıq və dağətəyi 
zonada yerləşir. Bu statistik rəqəmi 2-yə bölsək və nəzərə alsaq ki, yarısı sırf dağlıq ərazidə 
yaşayır, onda hər şey aydın olar. Digər tərəfdən məsələyə yanaşsaq, heç kim iddia edə bilməz ki, 
yaxın gələcəkdə həmin yüksəkliklərdə güclü arıçılıq təsərrüfatları yaradılmayacaq. Bax, onda 
qışlama yerləri haqqında təlimat və onların inşasına ehtiyac olacaq. Axı bu vəsaitdə yazılanlar 
arıçılığın sabahkı inkişafını təmin etməlidir. 

Arıların uğurlu qışlamasında qışlama yerləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir, orada isə qış 
ərzində havanın temperaturu (3-50C) və rütubətini (80-85 faiz) qoruyub saxlamaq lazımdır. 
Bunu nəzərə alaraq qışlama yerlərini elə qurmaq lazımdır ki, onlar quru və isti olsun, onların 
sahəsi isə pətəklərin düzgün yerləşdirilməsini təmin etsin. 

Qışda arılar pətəkdə havanın mübadiləsini tənzimləyə bilmir, ona görə də pətəyin yaxşı 
havalanmasını təmin etmək lazımdır. 

Yabanı vəziyyətdə olarkən arılar yerli şəraitdən asılı olaraq hər hansı bir yaşayış yerinə 
uyğunlaşaraq bacardıqları yerdə məskunlaşır. 

Tarixi mənbələr təsdiqləyir ki, ən çox arılar meşələrdə olurdu: baxmayaraq ki, arı 
məhsulları çətin yolla tapılırdı, arılar orada yaxşı artırdı, insanlar da öz növbəsində onlara 
qulluq etmədən çoxlu bal və mum alırdı. Keçmişdə təbii yaşayış yerlərindən arılar üçün ən 
yaxşısı yay və qışda yaşadıqları ağac oyuqları hesab olunurdu. İnsan özü arı saxlamağa 
başladıqda arılar üçün yuvanı ağacdan koğuş (təbii yuvalarına oxşar şəkildə) hazırlayırdı ki, 
arılar orada çöldə qışlaya bilsin. 

Meşəlik və çöllükdə ağac olan yerlərdə qışda xüsusi otaqlara köçürülən qaranlıq qışlama 
yerləri adlanan kötük pətəklər hazırlanırdı. Çərçivə pətəyi yarandıqdan sonra arılar artıq bu 
pətəklərdə qışlama yerlərində qışlayırdı. Bir çox arıçılar arıların yay və qışda oyuq və bortlarda 
yaşadığını nəzərə alaraq qərara alıblar ki, arılar çərçivə pətəklərində, çöl, yəni arıxanada qışlaya 
bilər (Şəkil 14.1). 
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Bəzi arıçılar arıların bəzən torpaqda 
məskunlaşdığı və qışladığını nəzərə alaraq belə bir 
fikrə gəliblər ki, arılar çərçivə pətəklərində torpaqla 
örtülən xəndəklərdə qışlaya bilər. Beləliklə, arıların 
qışlamasının bir neçə üsulları yarandı: çöl, qışlama 
yerləri və xəndəklərdə. 

Arıların qışlaması üsullarının tərəfdaşları hər 
hansı bir üsulun üstünlüyünü sübuta yetirirdi. 
Qışlama üsulunun birinin digərindən üstün cəhəti 
çox mürəkkəb məsələdir, çünki bəzi yerdə bir üsul 
digərindən yaxşı ola bilər, digər yerdə isə iqlim 
şəraitindən asılı olaraq əksinə ola bilər. 

 
Şəkil 14.1. Meşəlikdə arı pətəkləri 

Arılar ta qədimdən ağac oyuqlarında yaxşı qışlayıb inkişaf etdiyinə görə çöl və çərçivə 
pətəklərində arıların eynən yaxşı qışlayacağı fikri ilə arıların çöldə qışlamasının üstünlüyünü 
əsaslandırmaq kifayət etmir. İlk növbədə, biz oyuqlarda hansı temperatur rejiminin olduğunu 
heç bilmirik, ona görə də torpağın səthində oyuq və pətək çərçivəsində olan temperatur 
rejiminin arasında olan fərqi söyləyə bilmərik. 

Canlı ağacın oyuğunda qışda kəskin şaxtalar, 
yayda isə istinin gücünü azaldan şirələrin hərəkəti 
nəticəsində arılar üçün əlverişli şərait yaranır. 
Professor Seselskinin fikrincə oyuğunda arılar 
yaşadığı ağac qurumağa başlayar və orada şirələrin 
hərəkəti dayanarsa, bir neçə ildən sonra həmin 
ağacda arılar heç olmayacaq (Şəkil 14.2). Deməli, 
ağzı açıq halda arıların ağac oyuğunda yay-qış 
təhlükəsiz yaşamasının səbəbi yaş ağacın buraxdığı 
həmin şirələrdir.  

 
Şəkil 14.2. Ağac oyuğunda arı yuvası 

Bundan başqa, oyuğun ölçüsü və forması da mühüm rol oynayır. Oyuqda qurulan arı yuvası 
arı topasının formasına bütövlüklə uyğun gəlir, bunun nəticəsində yuvada topanın ətrafında boş 
yer qalmayacaq, bu isə onlara temperaturu tənzimləməyə kömək edir. 

Ölkəmizdə qış qeyri-müəyyən keçir, temperatur tez-tez dəyişir, şaxtalardan sonra havalar 
mülayimləşir, qar əriyir, çöldə qışlayan pətəklər nəm olur, donur, pətəkdə olan arı topası bu 
dəyişikliklər nəticəsində öz həcmini dəyişir: şaxtalar zamanı topa çox sıxlaşır, havalar 
mülayimləşəndə arılar bir-birindən çox uzağa yayılır, bunun nəticəsində isə çərçivələrin 
arasında künc çərçivələr aralığında arı topasından arılar ayrılır və soyuqdan da ölür. Bəzən 
hətta təcrübəli arıçılar tələb olunan miqdarda yemi düzgün hesablamadıqlarına görə arılar 
çöldə soyuqdan ölür, çünki havanın temperaturu aşağı olduqda arılar yemdən çox istifadə edir. 
Ari ailələri açıq havada qışladıqda onların küləkdən qorunmasına ciddi fikir verilməlidir. Qışda 
pətəklərin üstündəki qarı süpürmək, uçuş bacasını qırov, buz lülələri və yuvanı ölmüş arılardan 
təmizləmək lazımdır. İsti, günəşli günlərdə pətəklərin üst yastıqları çıxarılıb qurudulmalıdır. 

Arıçı arıların çöldə qışlaması zamanı onların yemdən necə istifadə etdiyinə əmin ola və 
arıları vaxtı-vaxtında yemləyə bilmir. 
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 Qışlama zamanı arıxana yerində yem çatışmazlığı səbəbindən bütöv arıxananın öldüyü, 
həmçinin də arıların balda donduğu hallarına rast gəlinib. Çöldə qışlayan arılara əlavə yem 
olaraq kek vermək olar. Yemin (kekin) miqdarı 1000-2000 qram arasında ola bilər (Şəkil 14.3). 
Bu işi arıçı çox ehtiyatla etməlidir (arıları narahat etmədən). 

 
Şəkil 14.3. Arının qışda çöldə yemləndirilməsi 

Arıların həyatını qoruyub saxlamaq üçün lazımi temperaturu olan yerlərdə pətəkləri 
saxlamaq lazımdır. Qışlamanın müxtəlif üsulları yarandıqdan sonra arıçılarda sual yarandı: hər 
üsul zamanı arılar nə qədər yemdən istifadə edir. Müşahidənin nəticələri aşağıdakı kimidir: 

Bəzilərinin söylədiyinə görə çöldə qış ərzində 1-2 kiloqram, qışlama yerində isə 6,1 
kiloqram bal sərf olunur. 

Arıçılıq təsərrüfatlarının göstəricilərinə əsasən qış ərzində arılar arıxana yerində 10, 
qışlama yerində isə 7 kiloqram baldan istifadə etdi. 

Aparılan təcrübələr göstərir ki, qışlama zamanı arıxana yerinə nisbətən arılar qışlama 
yerində yemdən 18 faiz az istifadə edib, ölmüş arılar 22 faiz az, ishal olan ailələrin sayı 75 faiz 
az, ailələrdə nəm yuvaların sayı arıxana yerinə nisbətən 75 faiz az, sürfələrin sayı hər iki yerdə 
bərabər, qışlama yerində qışlayan ailələr yaz yığımlarından balı 17 faiz çox olub. 

Arılar yazda ona görə çox bal yığıb ki, qışlama yerində qışlayan arılar arıxana yerində 
qışlayan ailələrə nisbətən çox yaşayıb.  

Çuxurlarda arılar qışlayarkən qışlama yerinə nisbətən yemdən 10 faiz çox istifadə edir, 
ölmüş arıların sayı 88 faiz, rütubət isə 98 faiz çox olur. 

Arıçılıq təsərrüfatlarının tədqiqatı məlumatlarına əsasən qışlama zamanı arılar qışlama 
yerində arıxana yerinə nisbətən yemdən 45 faiz az istifadə edib, ölmüş arılar 75-80 faiz az, 
bağırsaqlarında nəcisin yığılması 50 faiz az olub. Qışlama yerində qışlayan ailələrdə arıxana 
yerində qışlayan ailələrə nisbətən sürfə çox, lakin bir müddətdən sonra sürfənin sayı hər iki 
qrupda bərabər olub. Beləliklə, müşahidələrə əsasən arılar qışlama yerində çöl və çuxurlara 
(xəndəklərə) nisbətən yemdən az istifadə edir və yaxşı qışlayır.  

Arıların qışlama yerində qışlamanın iqtisadi effektivliliyi çöldə olan qışlama ilə 
müqayisədə çox böyük olur. Çöldə qışlama zamanı qışlama yerinə nisbətən bir arı ailəsi baldan 
əvvəlki bütün göstəricilərə görə orta hesabla 3-4 kiloqram çox istifadə edir. Ona görə də 300 
ailəyə kimi olan böyük arıxanada çöldə qışlama zamanı hər il 900 kiloqram baldan artıq istifadə 
olunacaq. Yaxşı hazırlanmış qışlama yeri isə 20 ildən az olmayaraq qalacaq və orada arıların 
qışlaması zamanı 18 ton bala qənaət olunacaq. Qışlama yerinin tikilməsinə sərf olunan xərclər 
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arıların çöldə qışlaması zamanı istifadə etdiyi çoxlu balın dəyərindən bir xeyli az olacaq. 
Bundan başqa, arılar çöldə qışlamaya nisbətən yaxşı qışlama yerində az zəif olur, həmçinin 

orada yuvalar quru və kiflənməmiş olur. Beləliklə, təsərrüfat yaxşı təchiz olunmuş qışlama yeri 
ilə təmin olunmalıdır. 
 
14.1. Arıların qışlama yerinə köçürülməsi 

Arılarla olan pətəkləri quru havada mənfi 1-30C temperaturda qışlama yerinə gətirin. Yağış 
və ya sulu qar yağanda arıları köçürməyin, çünki nəm pətəklər qışlama yerində havanı 
rütubətləndirir və şişir: 

• Səhər-səhər hər bir pətəyi səliqə ilə açın və siçanların olub-olmadığına baxın; 
• Qışlama yerində temperatur müsbət 3-40C olduqda yuxarı və yan həsirləri çıxardın; 
• Torlu məftilin üzərinə yemlə olan yastıqça qoyun; 
• Pətəkdə havalandırıcı yarıqlar açaraq pətəyin üstünə qapaq qoyun; 
• Soyuq qışlama yerində temperatur 00C-dən aşağı olduqda yuxarı və yan həsirləri 

çıxartmayın; 
• Qışlama yerinə pətəyi xərək və ya arabada daşıyın (Şəkil 14.4). Bunun üçün 

transportyordan istifadə edin (olduğu təqdirdə). 

       
Şəkil 14.4. Pətəkləri daşımaq üçün müxtəlif arabalar 

14.2. Arılar olan pətəklərin qışlama yerlərində yerləşdirilməsi (Şəkil 14.5) 

• Adi qışlama yerində pətəkləri üçmərtəbəli qəfəsələrə yerləşdirin; 
• Əsas ailələrlə birgə yox, ayrı pətəklərdə saxlanılan ehtiyat analarla olan ailə və zəif 

ailələri yuxarı rəfə qoyun. Bu cür halda, kiçik ailələrə yuxarıda isti olacaq və onlar yaxşı 
qışlayacaq;  

• 9-10 çərçivənin üzərində olan yalnız güclü ailələri alt rəfə qoyun; 
• Orta rəfə isə orta güclü olan ailələri qoyun; 
• Pətəklər yerləşdirildikdən bir saat sonra orada bacalar açın və siçanların bacalardan 

keçməməsi üçün hasarlar çəkin; 
• Qışlama yerinin üç-dörd tərəfində pətək sıralarının arasına tələ qoyun; 
• Pətək sıralarının arasında temperatur və nisbi rütubətin ölçülməsi üçün psixrometr və 

termometr qoyun. 
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Şəkil 14.5. Arıların qışlaması üçün təyin olunmuş təsərrüfat tikilişi 

 
1 - Sorucu boru;  
2 - 10-1 santimetrlik torpaq layı;  
3 - Künclərin istiləşdirilməsi;  
4 - İstiləşdirici örtük;  
5 - Üzlük;  
6 - 10-1 santimetrlik quru qum layı; 
7 - Borunun yerdə olan qolu. 

Topanın yuxarı və arxa küncləri tərəfindən örtülən balı arılar qızdırır və aşağı hissə, 
tədricən möhürlərdən açır (qapaqlarını didir). 

Möhürdən açılmış bal arılarının ayırdığı su buxarının udulması hesabına durulaşır. Bal 
durulaşdıqdan sonra arılar lazımi miqdarda ondan istifadə edir. 

Nümunəvi enli çərçivəsi olan pətəkdə arıların topası oval formasında olur. Bir-birinin yanı 
və qismən qovuqcuqlarda çox sıx yerləşən arı topasının üst layı topanın ətrafında uzun müddət 
istiliyi özündə saxlayan örtük yaradır. Xitin qabığı və onun üzərində olan tüklər arıların üst 
layından istiliyi pis keçirdir. Ona görə də arı topası yuvanın boş hissələrinin qızdırılmasına çox 
az istilik verir. Qışda arı topasında temperatur müsbət 14-250C arası dəyişir. Topanın 
mərkəzində temperatur müsbət 200C və çox olduqda pətəkdə arı topasından bir neçə santimetr 
məsafədə temperatur 120C-yə yaxın təşkil edir. 

Topanın üst layında olan arılar sıx oturur və alt layda olan arılardan az istilik verir. Alt 
layda olan arılar sıx yerləşmir və qanadlar, ayaqlar, qarıncıqlar, bütün əzələlərin hərəkətləri ilə 
istilik verir. Şanın aşağı hissəsində arılar başları ilə altlığa doğru boş, balsız qovuqcuqlara keçir. 
Məhz bu səbəbdən onlar şanın əks tərəfində qovuqcuqlarda yerləşən arılara çox yaxın olur. 

Arı topasında olmayan arılar ilk baxımdan, sanki oturaq vəziyyətdə olur, əslində isə onlar 
tədricən topanın mərkəzində olan arıları çölə çıxardaraq görünmədən topanın mərkəzi və 
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yuxarı hissəyə bala doğru hərəkət edir. Ana topanın mərkəzində olur. 
Əgər pətəyin çölündə temperatur sıfırdan aşağıdırsa, arı topası daha çox sıx yerləşir və 

yemdən çoxlu istifadə edir. Topanın mərkəzində arılar sürətlə qanadları, ayaqları və qarıncıqları 
ilə hərəkət edir, bunun nəticəsində topada temperatur artır və arıların güclü vızıltısı eşidilir. 

Əsasən qışın ikinci yarısında temperatur topada müsbət 34-350C-yə kimi yüksəlir, çünki 
məhz bu vaxt yuvada sürfə olur və arıların həyat fəaliyyəti artır. 

Havanın temperaturundan asılı olaraq arı topasının həcmi, yemdən istifadəsi və topanın 
temperaturu artır və ya azalır. 

Həm aşağı, həm də çox yüksək temperatur zamanı arılar yemdən çox istifadə edir. Bunun 
nəticəsində arılarda ishal yaranır və çoxlu ölü arı olur. 

Pətəyin çölündə olan nəmişlik havanın temperaturunun aşağı düşməsi, həmçinin yuvada 
rütubətin artmasına çox təsir göstərir, bunun nəticəsində isə şanlarda bal qıcqırır, pətəyin 
altlıqlarında isə ölü arıların sayı artır. 

Müşahidələr göstərir ki, qışlama yerində temperatur müsbət 3,50C-dən çox olmadığı, 
rütubət isə 70-76 faiz olduğu təqdirdə arılar yemdən az istifadə edir, həmçinin orada ölü arılar 
və ishal çox olmur. 
 
14.3. Qışda arı yuvasının havalandırılmasının mahiyyəti və onun quruluşu 

Arıların qış topasında ventilyasiya yaradın, yəni arılar topada oturur, öz yuvalarını 
havalandıra bilmir, həmçinin karbon qazı və artıq nəmişliyi çıxarda bilmir. Arıçılıq 
təsərrüfatlarının məlumatlarına əsasən ventilyasiyasız yuvalarda qışlayan ailələrdə yuvada 
lazımi ventilyasiyası olan ailələrə nisbətən arılarda nəcis 45 faiz, ölü arıların sayı isə 165,7 faiz 
çox olur. 

İki tavan taxtasında taxtanın küncündə 5-8 santimetrlik məsafəsi olan yarıqlar açın. 
Yarıqlara ana qovuqcuqlarının üzərində eyni olan qalaylanmış toru vurun. Bu yarıqlardan 

havalandırılmaq, zərurət yarandıqda isə arıların yemlənməsi üçün istifadə olunur. 
Ventilyasiya yarıqları olan tavanın taxtalarını yuva, arı topasının üstünə elə qoyun ki, 

havatəmizləyənlər ön divarlara yaxın olsun. 
Havatəmizləyənlərin dərinliyinə saman yarması olan yastıqça qoyun. 

 
14.4. Qışda arı ölümünün qarşısının alınması 

Yay və yazın sonunda işləməkdən yorulan yaşlı arılar qışda topadan ayrılır və pətəyin 
altlığına düşür, bunun nəticəsində isə ölü arılar yaranır. Onların bəziləri bacadan pətəkdən çıxır, 
yerə düşür və ölür. Düşən arıların əksəriyyəti pətəyin altlığında ölür. 

Qışın birinci yarısı ölü arılar çox olur, ikinci yarısı isə az olur, çünki bu dövr yuvada sürfə 
və arılar fəal olur. 

Qışda arıların ölməsinə təsir göstərir:  
• Arıların təlaşlanması;  
• Çərçivə aralıqlarının normadan artıq artması; 
• Yüksək və aşağı temperatur;  
• Nəmişlik və ayrı-ayrı şanlarda yem çatışmazlığı; 
• Arı xəstəlikləri.  
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Bir pətəkdən digərinə bal dalınca keçərək də ölü arıların sayı artır. 
Payızda gənc arıların lazımi səviyyədə yetişdirilməsi və qışlama üçün onlara yaxşı şəraitin 

yaradılması qışda ölü arıların sayını azaldır: 1 arı çərçivəsinə 10 qram ölü arı düşür. 
 
14.5. Qışlama yerində arılara qulluq 

Yaxşı hazırlanmış qışlama yerində qışlayan və kifayət qədər balla təmin olunan arıların 
vəziyyətlərini tez-tez yoxlamağa ehtiyac olmur. Arıları az narahat etmək üçün yerə qum səpmək, 
pətəklərə toxunmadan ehtiyatla getmək, heç nə ilə səs salmamaq və yalnız qırmızı şüşəsi olan 
fənərlə işıqlandırmaq lazımdır (Şəkil 14.6). 

   
Şəkil 14.6. Qışlama yerində arılara baxış 

 
14.6. Qışlama yerində temperatur və nəmişliyin 
tənzimlənməsi 

Arıların qışlaması üçün qışlama yerində 
temperatur və nəmişlik böyük rol oynayır. Ona görə 
də orada temperaturun ölçülməsi üçün bir neçə 
termometr, həmçinin rütubəti təyin edən hiqrometr 
və psixrometr olmalıdır (Şəkil 14.7). 

Psixrometr iki termometrdən ibarətdir - quru 
və nəm. 

Hava nə qədər quru olarsa, su bir o qədər tez 
buxarlanar və nəm termometrdə temperatur aşağı 
düşər. Quru və nəm termometrin göstəricilərinin 
fərqinə görə havanın rütubəti müəyyən olunur, yəni: 
quru və nəm termometrdə göstəricilərin fərqi nə 
qədər çox olarsa, qışlama yerində hava bir o qədər 
də quru olar. 

Məsələn, 65 faiz rütubət olduqda fərq 2,50C 
təşkil edir. Nəm termometrin temperaturu nə qədər 
quru termometrin temperaturuna yaxın olarsa, bir o 
qədər də qışlama yerində hava nəm olar. 

 
  

 

   

 
Şəkil 14.7. Müxtəlif psixrometrlər 
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Rütubəti müəyyən etmək üçün psixrometrdən bu cür istifadə etmək lazımdır: 

• Quru termometrin göstəricisini, məsələn, müsbət 60C-yə və nəm termometrin 
göstəricisini müsbət 60C-yə yaxın götürün, həmçinin bu iki xəttin arasında olan rəqəmi 
tapın. Məhz bu rəqəm nəmişliyin faizini göstərəcək. 

• Qışın birinci yarısı qışlama yerinə az getmək olar (on gündən bir), qışın ikinci yarısı 
sürfə olan vaxt, arılar fəallaşdıqda, baldan çox istifadə etdikdə, topanın temperaturu 
qalxdıqda isə qışlama yerində temperaturu tənzimləmək üçün tez-tez getmək lazımdır. 

• Qışlama yerinə girin, pətəkdə arıların vızıltılarının olub-olmamasına qulaq asın. Əgər 
pətəkdə sakitlikdirsə, bu o deməkdir ki, arıların qışlama vəziyyəti qənaətbəxşdir. 

• Qışlama yerində bütün arılar vızıldayanda bu, normal vəziyyətin olmadığına bir işarədir, 
yəni: arılara soyuq, yoxsa istidir, pətəkdə çox, yoxsa az nəmişlik var. 

• Soyuq olanda ventilyasiyanı azaldın və ya bir müddətə ventilyasiya borularını tam 
bağlayın. İsti olanda isə əksinə, bütün boruları açaraq havalanmanı artırın. 

• Qışlama yerinə söndürülməmiş əhəng olan yeşik qoyun ki, aşağı temperatur olduqda 
nəmişlik azalsın, yüksək temperaturda isə gün çıxan vaxt qışlama yerinin qapısını açıq 
qoyaraq oranı havalandırın. 

• Əhəngin üzərinə qabıq yığıldıqda onu məhv edin. 
• Güclü ailələr susuzladıqda onlara su verin. Yaxşı olardı ki, arılara suyu dörd tərəfdən 

cunaya bükülmüş yarım litrlik bankada verəsiniz, sonra isə su ilə olan qabı çevirin və 
yuvanın çərçivələrinin üstünə qoyun. 

• Ayrı-ayrı ailələrə baxış keçirdin, zərurət olduqda isə vızıltısı olan ailələrə köməklik 
göstərin. 

 
14.7. Bacaların ölü arılardan təmizlənməsi və ailələrin vəziyyətinin müəyyən edilməsi 

Qışın ikinci yarısında pətəyin altlıqları və bacalarında çoxlu ölü arı ola bilər. Bu, arı 
topasına təmiz havanın daxil olması və arıların normal həyat tərzinə mane olur. 

Qış ərzində iki-üç dəfə bacaları ölü arılardan təmizləyin.  
Bu kömək eləməsə, qapını axşam açıq qoyun, bir günlük isə əsasən payızın əvvəli qışlama 

yerinə çanaqda qar və ya buz qoyun. 
Ölü arıları cunaya bürüdülmüş qarmaqla çıxardın (səs salmadan). Hər bir pətək 

təmizləndikdən sonra cunaya bürüdülmüş qarmağı 2 faizlik formalin məhlulu ilə dezinfeksiya 
edin və ya cunanı dəyişin. 

Çərçivələrə ilişmədən ölü arıları ehtiyatla çıxardın. Əgər pətəklərin altlığında uçuş 
siyirmələri varsa, payızda siyirmələri çıxardın və qalın kağızı pətəyin altına salın. 

Siyirmələr, sonra isə ölü arılarla olan kağızı çıxardın (ehtiyatla). Ölü arıların 
yerləşdirilməsindən asılı olaraq təmizləmə zamanı arıların hara hərəkət etdiyi və arı topasının 
harada yerləşdiyini müəyyən etmək olar. 

Kağızdan ölü arıları təmizlədikdən sonra uçuş siyirməsini pətəyə salın və bununla da 
qarşısını alın. 
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Mütəmadi olaraq arıların vəziyyətini 
öyrənmək üçün onlara qulaq asın. Bunu rezin 
borunun köməyi ilə eləyin (1 santimetr diametrə 
kimi), onun bir ucunu baca, digərini isə qulağınıza 
salın (Şəkil 14.8). Arıları eşitməsəniz, barmağınızla 
yavaş-yavaş pətəyə vurun və arıların necə reaksiya 
verəcəyinə qulaq asın (zərurət olmadıqda pətəyə 
vurmaq olmaz). Bu səsə arılar vızıldasa və dərhal 
sakitləşsə, bu o deməkdir ki, ailədə hər şey yaxşıdır, 
əgər həmin an arılar səs salmasa, sonra isə uzun 
müddət vızıldasa, bu, ananın olmaması və ya arıların 
ishalla xəstələndiklərinin əlamətidir. Quru yarpaq 
və ya samanın xışıltısına oxşar sakit, uzun davam 
edən səs yemin olmamasını təsdiqləyir. Ailədə səsin 
səbəbini müəyyən etdikdən sonra dərhal arılara 
köməklik göstərmək lazımdır. 
 
14.8. Qışda arı ailələrinə baxış keçirmək 

Qışda ailəyə baxış keçirilməsinə zərurət 
yaranır (Şəkil 14.9). 

Arıların uçmaması üçün pətəkləri soyuq yerə 
keçirdin, arılara soyuq olduqda onlar hamısı topaya 
yığışacaq. 

Pətəkləri açın, həsirlər və ara taxtasını 
ehtiyatla çıxardın. 

Çərçivələrin altından pətəyin altlığına ölçüləri 
altlıqla uyğun gələn və küncləri yuxarıya əyilmiş 
karton qoyun. Çərçivələrin küncləri ilə pətəyin 
divarı arasından kardon çıxmalıdır.   

Çərçivələri 2-3 santimetr məsafəyə bir-birinin 
ardınca qırağa çəkin, həmçinin ailənin vəziyyəti və 
yem ehtiyatını yoxlayın. 

Ailəyə baxış keçirildikdən sonra çərçivələri 
yerinə yığın. Çərçivələri şanlardan çıxardıb yerə 
qoyarkən kardona az sayda arı düşür. 

 
Şəkil 14.8. Arılara qulaq asmaq 

 

 

 
Şəkil 14.9. Qışda arı ailələrinə baxış keçirmək 

Yuva qurulduqdan sonra kardonu çıxardın, üzərindən arıları topa olduğu çərçivələrə 
sirkələyib tökün. Düşən arılar topaya birləşəcək. 

Pətəyin üstünü örtün və qışlama yerinə salın. 
Pətəyi açın və arılar ac və ya yem keyfiyyətsiz olduğu halda onun üzərindən tavan altlığını 

götürün. Arılar çərçivə aralığından çıxmağa başladıqda onları şərbətlə çiləyin ki, arılar bir-birini 
yalasın. Bundan sonra çərçivələri bir-birinin dalınca çıxardın, onlara baxış keçirin, əgər yem 
xarab olubsa, onları şərbətlə olan çərçivələrlə əvəz edin. 
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14.9. Qışda arıların kütləvi uçuşu 

Arılar çöldə qışlayarkən sakit günəşli günlərdə bəzən qışda da uçur. Uçuş zamanı arılar 
nəcisdən azad olur və hətta davamlı payızda da yaxşı qışlaya bilir. 

Qışlama yerində qışlayan arıların qışda uçmaq və nəcisdən təmizlənməyə imkanları olmur. 
Əgər hər hansı bir səbəbdən arıların qışlaması zamanı qışlama yerində onların bağırsaqları 

dolursa, bu, ishala səbəb olur. Çox ishaldan arılar ölə bilər. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə 
arıların qışlaması üçün vaxtı-vaxtında şərait yaratmaq lazımdır. 

Qışda ishala səbəb, həmçinin aşağı və ya yüksək temperatur, arıların təlaşlanması, davamlı 
qış dövrü, əsasən keyfiyyətsiz yem və nozematoz (qış ishalı) səbəb ola bilər. İshallar hər arı 
ailəsi, hətta ailədə də çoxlu arıların ölümünə səbəb ola bilər. 

İshalın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün çox erkən uçuş üçün şərait yaradın. Bu, 
yazqabağı çöl və ya gün işığında otaq və ya elektrik işıqlanma zamanı otaqda kütləvi uçuş ola 
bilər (“Qışlama yerindən çıxarılmazdan əvvəl arılara qulluq olunması” təlim nəticəsinə bax.). 

İshal zamanı əvvəl ishal az, sonra ağır formada olur və pozulmuş hala çevrilir. 
Kiçik ishal onunla səciyyələnir ki, az sayda arılar nəcisdən azad olur və şanlarda balaca 

damcılarla iz saxlayır. Kiçik ishal zamanı arılar çoxlu vızıldamır. Güclü ishal zamanı bir çox arılar 
nəcisdən təmizlənərək iri damcılarla nəcisi şanların üzərində saxlayır, pətəkdən iy gəlir, arılar 
çox vızıldayır, pətəkdən çıxır və uçuş taxtası, pətəyin divarı və bacanın yanında nəcisdən azad 
olur. 

İshal pozulmuş formaya keçdikdə əksər vızıldayan yox, “sızıldayan” arılar ishaldan 
təmizlənir, çünki onların qanadları nəcisə yapışıb pətəkdən pis iy gəlir, orada çoxlu ölü arı olur, 
pətəyin divarları və şanları isə nəcislə çirklənmiş olur. 

İshal yarandığı zaman onun qarşısı dərhal alınmalıdır. Adi ishaldan başqa, qışda arılara 
yoluxucu ishal - nozematoz daha çox zərər verir. 

Yoluxucu və keçici ishallarla mübarizəyə qarşı qışda kütləvi uçuşlardan istifadə edirlər. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıçılığın müvəffəqiyyətinin açarı sayılan arıların qışlamasını təşkil etməyi öyrənin.  

2. Arıların yaxşı qışlaması və yaza güclü çıxması üçün ailələri gənc, yüksək keyfiyyətli analarla 
təmin etməyi öyrənin. 

3. Tarixi mənbələrə əsaslanaraq arıların ağac oyuqlarında yaşaması, əhlilləşdirildikdən sonra 
da o tipdə yuvalarda çöldə qışlamalarına diqqət edin. 

4. Həmin yuvalarla müasir, istilik verilməsi mümkün olan pətəkləri və çox soyuq olan yerlərdə 
qışlama üçün tikilən qışlama yerlərini müqayisə edin və keyfiyyət fərqinə diqqət edin.  

5. Tarixi inkişafı nəzərə alınaraq arıların çöl, qışlama yerləri və xəndəklərdə (çuxurlarda) 
qışlamasının üsullarına diqqət edin. 

6. Canlı ağacın oyuğunda arıların qışlaması ilə bağlı professor Seselskinin fikirlərinə diqqət 
edin. 

7. Ölkəmizdə qışın qeyri-müəyyən keçməsi, temperaturun tez-tez dəyişməsi, çöldə qışlayan 
arıların tələfatına səbəb olmasına diqqəti artırın və gələcək fəaliyyətinizdə bunu nəzərə alın. 

8. Çöldə qışlayan arıların yeminin düzgün hesablanması, soyuq vaxtı arıların yemdən daha çox 
istifadə etməsinə (az olduqda ölümlə nəticələnmə) diqqət edin və gələcək işinizdə nəzərə 
alın.  

9. Oxuduğunuz məlumatlara əsaslanaraq qışlama yeri ilə arıxana yerində qışlayan arıların 
yazaçıxma effektivliyinə diqqət edin. 

10. Arıları qışlama yerinə köçürməyin üsullarını öyrənin. 

11. Arı pətəklərinin qışlama yerlərinə yerləşdirilməsini öyrənin. 

12. Qış topasında arıların yerləşdirilməsini öyrənin. 

13. Qışda havanın temperatur və rütubətinin arıların həyatına təsirini öyrənin. 

14. Qışda arı ölümünün qarşısının alınması haqqında məlumatlar əldə edin. 

15. Qışlama yerində temperatur və nəmişliyin tənzimlənməsi ilə bağlı biliklərə yiyələnin və 
gələcək fəaliyyətiniz üçün diqqətinizdə saxlayın. 

16. Qışda arı ailələrinə baxış keçirməyin yolunu öyrənin. 

17. Qışda arıların kütləvi uçuşunun necə keçirilməsini öyrənin və zərurət yarandıqda həyata 
keçirin.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Qışlama ilə əlaqədar ilkin məlumatların 
əldə edilməsi 

• Qışlamaya hazırlığın arıxanada ən məsuliyyətli 
işlərdən biri olmasını yadda saxlayın. 

• Qışlama yerlərinin mühüm əhəmiyyət kəsb 
etməsi, onun şəraitinin necə qurulmasını 
öyrənin. 

• Qışlama üsullarının spesifik xüsusiyyətlərini 
(çünki hər üsul tətbiq olunduğu yerdə 
əhəmiyyətlidir) öyrənin. 

• Arıxana və qışlama yerində arıların qışlamasının 
spesifik xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Arıların qışlama yerindəki qışlaması ilə 
arıxanadakı qışlamanı müqayisə edin və 
hansının iqtisadi cəhətdən daha effektli 
olduğunu yadda saxlayın. 

• Arıların çöldə qışlamaya nisbətən yaxşı qışlama 
yerində az zəif olması, həmçinin orada yuvaların 
quru və kiflənməmiş olmasını öyrənin. 

2. Arıların qışlama yerinə köçürülməsi 

• Arıların qışlama yerinə hansı hava şəraitində 
köçürülməyin lazım olduğunu öyrənin. 

• Səhərlər pətəkləri açıb siçanın girib-girmədiyini 
yoxlayın. 

• Hansı temperaturda pətəklərin yuxarı və yan 
istilik sisteminin çıxarılıb-yerinə qoyulmasını 
öyrənin. 

3. Arıların qışlama yerlərində 
yerləşdirilməsi 

• Ailələrin qışlama yerində necə yerləşdirilməsi, 
zəif ailələrin hansı hissələrə qoyulmasını 
öyrənin. 

• Arıların siçandan qorunması, termometr və 
psixrometrin qoyulmasına diqqət edin. 

4. Qış topasında arıların yerləşdirilməsi 

• Qışlama vaxtı arıların şanlar üzərində topa 
yaratması, şanın hansı hissəsində topanın bal 
üzərində oturmasını öyrənin. 

• Arıların balı necə qızdıraraq yumşaldıb 
yeməsini öyrənin. 

• Nümunəvi enli çərçivəli pətəklərdə arıların 
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topasının istiliyi necə qoruyub saxlamasını 
öyrənin. 

• Arı topasında olmayan arıların davranışı, bala 
doğru necə hərəkət etməsi, ananın harada 
yerləşməsini öyrənin. 

• Qışlamanın hansı mərhələsində arıların həyat-
fəaliyyətlərinin artmasına diqqət edin. 

5. Qışda arıların həyatına hava, 
temperatur və rütubət təsirinin 
öyrənilməsi 

• Havanın temperaturundan asılı olaraq arı 
topasının həcmi, yemdən istifadəsi və topanın 
temperaturunun artıb-azalmasına diqqət edin. 

• İshal və arı ölümünün səbəbi kimi 
temperaturun artıb-azalmasına diqqət edin. 

• Pətəkdə bal qıcqırmasının səbəbini öyrənin. 

6. Qışda arı yuvasının 
havalandırılmasının mahiyyətinin 
öyrənilməsi 

• Arıların öz yuvalarını havalandıra bilməməsi, 
həmçinin nəmişliyi çıxara bilməməsinin 
səbəbləri və nəticəsini öyrənin. 

• Pətəklərin havalandırılmasının yolunu öyrənin.  

7. Qışda pətəkdə ölü arıların olması və 
onun qarşısının alınması 

• Qışda yaşlı arıların ölməsinin səbəbləri, onlara 
təsir edən amilləri öyrən. 

• Ölümün minimuma endirilməsinin yolunu 
öyrənin. 

8. Qışlama yerində temperatur və 
nəmişliyin tənzimlənməsi 

• Qışlama yerində temperatur və nəmişliyin 
mühüm amil olmasına diqqət edin, arıxanada 
termometr və psixrometrin olmasını təmin 
edin. 

• Həmin cihazların işlədilmə qaydalarını öyrənin. 
• Qışlama yerində ventilyasiya qurğularının 

işlədilmə qaydalarını öyrənin. 
• Pətəklərdən vaxtı-vaxtında ölü arıların 

təmizlənməsini təmin edin. 
• Arıların vəziyyətini öyrənmək məqsədilə onlara 

qulaq asmağı öyrənin. 

9. Qışda arı ailələrinə baxışın keçirilməsi 

• Qışda arılara baxış keçirməyin yollarını 
öyrənin. Orada hansı işlərin görülməli 
olduğunu yadınızda saxlayın. 

• Baxış zamanı onların yeminə diqqət edin. 
Zərurət olduqda yemləməyi unutmayın. 
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10. Qışda arıların kütləvi uçuşunun təşkil 
edilməsi 

• Qışlama yerindəki arıların kütləvi uçuşu üçün 
yaranan zərurət, səbəblər və onu necə təşkil 
etməyin yollarını öyrənin. 

• İshal, hansı formada olması, ona qarşı necə 
mübarizə aparmağın yollarını (uçuş və ya 
müalicə) öyrənin. 

 
 

175 
 



 

 
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 14 

Sual 1. Arılar harada qışlayır? 
A) Pətəkdə; 
B) Arıxanada; 
C) Çöldə; 
D) Çöl və otaqda. 
 
Sual 2. Qışlama yeri temperatur və nəmişlik baxımından necə olmalıdır? 
A) Soyuq və quru;                  
B) İsti və rütubətli; 
C) İsti və quru;                         
D) Orta səviyyədə. 
 
Sual 3. Arıların qışlamasını harada keçirmək daha yaxşıdır? 
A) Qışlama yerində;               
B) Açıq havada; 
C) Xəndəkdə;                            
D) Hər üçündə. 
 
Sual 4. Qışda arılar harada baldan daha çox istifadə edir? 
A) Çöldə;                                      
B) Qışlama yerində; 
C) Hər ikisində;                       
D) Pətəkdə. 
 
Sual 5. Pətəkləri qışlama yerinə hansı hava şəraitində köçürmək məsləhətlidir? 
A) Quru havada (mənfi 1-3 dərəcə Selsidə) 
B) Yağış, qar-çovğunda; 
C) Günəşli havada; 
D) İsti havada. 
 
Sual 6. Arıları qışlama yerinə salmamışdan əvvəl istiləşdirici materialları çıxarmaq 
lazımdırmı? 
A) Lazımdır; 
B) Lazım deyil; 
C) Əlavədə qoymaq lazımdır; 
D) Yan hissəni çıxarmaq lazımdır. 
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Sual 7. Arıların balı harada çox yeyilir? 

A) Arıxana yerində; 
B) Pətəkdə; 
C) Qışlama yerində; 
D) Qışda arılar bal yemir. 
 
Sual 8. Qışlama yerində arılar yemdən neçə faiz az istifadə edir? 

A) 25 faiz; 
B) 35 faiz; 
C) 18 faiz; 
D) 12 faiz. 
 
Sual 9. Qışlama yerində üçmərtəbəli qəfəsələrdən istifadə olunarkən zəif ailə hara 
qoyulmalıdır? 

A) Alt qəfəsələrə; 
B) Yuxarı qəfəsələrə; 
C) Orta qəfəsələrə; 
D) Fərqi yoxdur. 
 
Sual 10. Güclü ailələr hansı qəfəsələrə qoyulmalıdır? 

A) Yuxarı; 
B) Orta; 
C) Yan; 
D) Aşağı. 
 
Sual 11. Psixrometrdən nə üçün istifadə olunur? 

A) Temperatur üçün; 
B) Yağışı göstərmək üçün; 
C) Nəmişlik üçün; 
D) Heç nə üçün. 
 
Sual 12. Qışlama yerində tələ olmalıdırmı? 

A) Olmalıdır; 
B) Olmalı deyil; 
C) Nəyə lazımdır; 
D) Vəziyyətdən asılıdır. 
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Sual 13. Qışda temperatur və nəmişlik hansı səviyyədə olanda arılar yemdən az istifadə 
edir? 

A) Temperatur 5 dərəcə Selsi, nəmişlik 80 faiz; 
B) Temperatur müsbət 3,5 dərəcə Selsi, nəmişlik 70-76 faiz; 
C) Temperatur müsbət 6 dərəcə Selsi, nəmişlik 80-85 faiz; 
D) Temperatur müsbət 7 dərəcə Selsi, nəmişlik 85-90 faiz. 
 
Sual 14. Qışda topanın mərkəzində temperatur nə qədər olur? 

A) 12 dərəcə Selsi; 
B) 17 dərəcə Selsi; 
C) 20 dərəcə Selsi; 
D) 25 dərəcə Selsi. 
 
Sual 15. Qışın ikinci yarısında sürfə yarandıqda topada temperatur neçə dərəcə Selsi olur? 

A) 34-35 dərəcə Selsi; 
B) 25-30 dərəcə Selsi; 
C) 17-22 dərəcə Selsi; 
D) 22-25 dərəcə Selsi. 
 
Sual 16. Qışda arı yuvasının havalanması lazımdırmı? 

A) Lazım deyil; 
B) Özü hava alar; 
C) Lazımdır; 
D) Lazım ola da bilər, olmaya da. 
 
Sual 17. Arıların təlaşlanması ölü arıların sayına necə təsir göstərir? 

A) Ölü arılar azalır; 
B) Arı ölmür; 
C) Ölü arılar artır; 
D) Bilmirəm. 
 
Sual 18. Ana qışda harada olur? 

A) Topanın aşağısında; 
B) Topanın sağında; 
C) Topanın solunda; 
D) Topanın mərkəzində. 
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Sual 19. Qışlama yerində yüksək nəmişlik olarsa, ora nə tökmək lazımdır? 

A) Qum; 
B) Ağac ovuntusu; 
C) Küləş; 
D) Söndürülmüş əhəng.  
 
Sual 20. Qışda arı ailələrinin dinlənilməsi lazımdırmı? 

A) Lazımdır; 
B) Lazım deyil; 
C) Xeyri yoxdur; 
D) İşləyəndə bilərik. 
 
Sual 21. Yoluxucu və keçici ishala qarşı mübarizə aparılarkən kütləvi uçuşa ehtiyac 
varmı? 

A) Dərman lazımdır; 
B) Ehtiyac var; 
C) Ehtiyac yoxdur; 
D) Arıçıdan asılıdır. 
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15. Arı ailələrinin qışlama yeri 
 

Arılar yalnız tam rahat olduqda müvəffəqiyyətlə qışlaya bilər. 
Azərbaycanda qışlama yerlərinin lazım olub-olmaması haqqında bu modulun 13-cü təlim 

nəticəsində qısa söhbət açılmış, sonra isə, ümumiyyətlə, arıların qışlama yerlərinə 
yerləşdirilməsinin nəzəri və praktik cəhətləri işıqlandırılmışdır. Ölkəmizdə qışlama yerləri 
barəsində professor Hacı Qulamhüseyn Sultanov qısa məlumat vermişdir. O, dağ rayonlarımızda 
qışlama yerlərində arıların saxlanması, onlara orada olunan xidmətdən konkret danışır. Qışlama 
yerləri barədə məlumat verməyi bu gün vacib edən məsələlərdən biri də hərtərəfli biliyə malik 
kadr hazırlığıdır. Kim deyə bilər ki, bu gün Azərbaycanda hazırlanan arıçı sabah fəaliyyətini 
başqa bir ölkədə davam etdirməyəcək. 

Biz isə dağ rayonlarımızda qışlama yerlərinə olan tələbat və gələcək arıçılarımızın 
hərtərəfli yetişməsini nəzərə alaraq qışlama yerləri, (beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq) onun 
mühəndis-konstruksiyası, hansı tələblərə cavab verməsi barədə aşağıdakı məlumatları verməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik. 

Arıların qışlaması zamanı onlara tam rahat şərait yaratmaq üçün qışlama yerləri aşağıdakı 
tələblərə cavab verməlidir: 

Qışlama yerlərində sabit temperatur 0-4 dərəcə Selsi arasında qorunub saxlanılmalıdır, bu 
istilik kifayətdir ki, pətəkdə arı topasının yanında havanın temperaturu 140C olsun. 

Bu, arıların normal qışlaması üçün lazım olan şərtdir. Qışlama yerlərində havanın 
temperaturunun aşağı düşməsi arıları arı topalarının qızdırılması üçün çoxlu istilik verilməsinə 
məcbur edir və bununla da həddindən artıq çox balın istifadəsinə səbəb olur. 

40C-dən çox olan temperatur arılarda susuzluğa səbəb olur: arılar su axtarışında 
pətəklərdən çıxır və ölür. Temperaturun kəskin dəyişilməsi də çox arzuolunmazdır, çünki o, 
arıların həyat fəaliyyətinin vaxtsız artmasına səbəb olaraq arıların qışlamasına mənfi təsir 
göstərir. Beləliklə, qışlama yerlərində optimal (daha da mülayim) temperatur rejiminin (0-40C 
istilik) normadan artıq olması arıların həddindən artıq çox bal yemələri, mədələrinin qədərindən 
artıq dolması, bunun nəticəsində isə arıların erkən yaşlanmasına səbəb olur. 

Qışlama yerinin yaxşı ventilyasiyası, həmçinin də ətraf mühitlə əlaqəli hava mübadiləsi 
olmalıdır. 

Qışlama yerində ventilyasiyanın zəruriliyi haqqında düzgün təəssüratların yaranması üçün 
bilmək lazımdır ki, hər arı ailəsi tənəffüs zamanı su buxarı ayırır, onun miqdarı isə arının istifadə 
etdiyi balın miqdarından asılıdır.  

Elmi tədqiqatlar və təcrübə ilə müəyyən olunmuşdur ki, orta hesabla ailə bütün qışlama 
dövrü ərzində 5-6 kiloqram bal yeyir. Ailə 1 kiloqram baldan istifadə etdikdə 700 qram su buxarı 
ayırır, bu isə o deməkdir ki, 5-6 kiloqram baldan istifadə olunduqda isə 3500-4200 qram su 
buxarı ayrılacaq. Qışlama yerində 100 arı ailəsi qışlayırsa, arılar qışlama dövrü (5-6 ay) ərzində 
350-420 kiloqram su buxarı ayırır. Arılar su buxarı ilə yanaşı, karbon qazını da su buxarından 
təxminən 20 faiz çox ayırır. 

Qeyd olunanların hamısı qışlamanın əvvəlində, arıların tam rahat olduğu bir vaxtda qışlama 
yerində bir gündən bir 5-7 dəfə, qışlamanın sonunda arıların sürfələri bəslədiyi bir vaxt isə tez-
tez havanın təmizlənməsinə səbəb olur. Qışlama yerində 100 ailənin olduğu halda bu cür işi 
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görmək üçün ventilyasiya boruları 400-600 kvadrat santimetr (20x25 və ya 25x25 santimetr) 
ölçüsündə çapılmalıdır, yəni hər arı ailəsinə 4-6 kvadrat santimetr düşür. 

Qışlama yeri quru olmalıdır. Qışlama yerində yüksək nəmişlik pətəklərdə balın durulaşması 
və onun çürüməsinə səbəb olur. Turşumuş balın istifadəsi arılarda ishal və bir çox halda da arı 
ailələrinin ölümünə səbəb olur. Bundan başqa, nəmişlik olan yerlərdə şanları kif basır, həmçinin 
də pətəklər tez dağılır (çürüyür). 

Nümunəvi qışlama yerinin hündürlüyü 2,5 metrdir. Hündürlük pətəklərin üç sıra ilə 
yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Pətəklər üçün qəfəsələr 4 sırada yerləşdirilir - iki qəfəsə 
divarların yan tərəfi, ikisi isə mərkəzə qoyulur. Rəflərin eni 70 santimetrdir. İki qəfəsə və 
divarlar arasında olan məsafə 10-2,5 santimetrdir. Qəfəsələr arasında olan hər iki keçidin 
məsafəsi 90 santimetrdir. Beləliklə, nümunəvi qışlama yerinin eni təxminən 5 metr olmalıdır. 

Dünya təcrübəsində qışlama yerlərinin 3 növü göstərilir: 1) yeraltı növ; 2) yarıyeraltı növ; 
3) yerüstü növ. Fikrimizcə, Azərbaycanda ilk iki növə ehtiyac yoxdur. Dağ rayonlarında üçüncü 
növə ehtiyac olar. Ona görə də yerüstü növ haqqında məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab 
edirik. 
 
15.1. Qışlama yeri 

Qışlama yerlərinin divarları ikiqat olmalıdır ki, orada daha yaxşı mikroiqlim şəraiti 
yaradılsın, həmçinin də divarların istilik keçirməyən xüsusiyyətləri olsun. 

Daxili divarlar möhkəm bərkidilmiş lövhə və taxtalardan hazırlanır. 500 ailə üçün qışlama 
yerlərində istilik keçirməyən örtüyün qalınlığı 0,5 metrə, 100 ailə üçün isə 0,9-1 metrə yaxın 
olmalıdır. 

Daxili divarlara tavanı elə yerləşdirirlər ki, tavan örtüyü divarlararası örtük ilə birləşsin. 
Divarlararası örtüyün çöküntüsü (möhkəmlənmə) zamanı yaranan bütün boşluqlar tavandan 
tökülən örtüklə mexaniki olaraq doldurulur. 
 
15.2. Qışlama yerlərinin inşaat xüsusiyyətləri 

Qışlama yerləri 0,9 kub metr həcmi olan cütdivarlı pətəklərin orada yerləşdirilməsi 
məqsədi ilə hazırlanır. Arıxanada ölçülərinə görə pətəklər təkdivarlıdırsa, qışlama yerinin 
ölçülərini hesablamaq lazımdır, lakin onun hündürlüyü 2,5 metr olmalıdır. Bu, qışlama 
yerlərində pətəklərin 3 cərgədə yerləşdirilməsinə imkan verəcək. Pətəkləri dörd cərgədə 
qoymaq olmaz: onları qaldırmaq çox çətin olur, həmçinin də çıxartmaq rahat olmur, eyni 
zamanda da qışlama vaxtı onları müşahidə etmək asan olmur. 

500 ailədən çox olan qışlama yerlərini tikmək məqsədəuyğun hesab olunmur, çünki onları 
havalandırmaq çətin olur. Bununla yanaşı, orada pətəklərin quraşdırılması üçün çox vaxt tələb 
olunur, arıların davamlı narahat olması isə onların qışlamasına mənfi təsir göstərir. Ayrı-ayrı 
arıxana yerlərindən bu cür qışlama yerlərinin köçürülməsi məqsədyönlü hesab olunmur, 
həmçinin də uzağa köçürülmə qış topasına yığılan arılara mənfi təsir göstərir: arıların bir qismi 
topadan ayrılacaq və öləcək. Nəhayət, yanğın halı baş verərsə, bütün arıçılıq təsərrüfatı məhv ola 
bilər. 
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Qışlama yerlərində bir giriş olur. Pilləkənlərin eni 1 metrə yaxındır, dəhliz təkdivarlı olur. 
Qapılar cüt, qapının arasında kiçik dəhliz olur. 

Qışlama yerinin divarlarında qapıya əks olan küncdə qapı kimi lyuklar olur və bunları 
qapıda olduğu kimi bütün yay boyu açıq saxlayırlar ki, qışlama yeri havalandırılaraq qurusun. 

Payızda lyuklar bağlanılır və istiləşdirici materiallar, sonra isə qumla örtülür. 
Qışlama yerlərinin tavanı 20-25 santimetr qalınlığı olan gilli palçıqdan (çınqıllı palçıq) 

hazırlanır. O, qışlama yerini nəmişlikdən yaxşı qoruyub saxlayacaq. 
Palçıqdan hazırlanmış altlığa ələkdən keçirilmiş quru qum tökülür, o da gəmiricilərin 

yuvaya keçməsinə mane olur. Yayda qumu gündə qurudurlar. 
Ventilyasiya boruları 40-45 millimetr qalınlığı olan quru taxtalardan hazırlanır, yarıqların 

ventilyasiyaya təsir göstərməməsi üçün küncdə olan borulara suvaq vurulur. 
Ventilyasiya borularının çöl və çardaq hissələrini ikiqat (cütdivarlı) əyir və üzərinə 

istiləşdirici materiallar örtürlər. 
Ventilyasiya borularının ayırıcı yarıqlarının üzərinə çöldən qapaq və ya örtük qoyulur, bu 

da yarıqları yağış və qardan qoruyur. 
Ventilyasiya borusunun hava çəkən yarığı dəhlizə çıxarılır. Ora gəmiricilərin keçməməsi 

üçün onu metal torla bağlayırlar. 
Hava borusu və hava çəkən borularda siyirmələr olmalıdır, məhz onların köməyi ilə 

havanın tənzimlənməsi üçün yarıqlar böyüdülür və ya kiçildilir. Onları elə uyğunlaşdırmaq 
(qurmaq) olar ki, yarıqlar tam və ya qismən qapalı olsun. 

Qışlama yerinin qapağını elə hazırlayırlar ki, qapaq qışlama yerinin ətrafında, yer səthinin 
üzərindən sallana bilsin. 

Yağış və qar suyunun axması üçün qışlama yerinin ətrafında arx tikilir. 
 
15.3. Qışlama yerinin seçilməsinə dair tələblər 

Qışlama yeri bünövrəsindən elə tikilir ki, orada nərdivandan istifadə olunmur. Bununla da 
qışlama yerlərinə arıların yerləşdirilməsi, həmçinin də pətəklərin arıxana yerlərinə çıxarılması 
işi yüngülləşir. 

Qışlama yerləri daşqın zamanı su ilə basılan alçaq yerlərdə tikilmir. 
Qışlama yeri arıxanada tikilir, lakin əgər qışlama yerini bir neçə arıxana və ya arıxana 

yerlərindən istifadə edilərsə, onda onun arıxanaların yerləşdiyi yerin mərkəzində tikilməsi 
lazımdır. 

Qışlama yeri küləkdən təbii qorunan yerlər, dağ, meşə qoruyucuları şəraitində tikilir. Təbii 
qoruma olmadıqda qışlama yeri hündür hasarla çəpərə alınır. 

Qışlama yerini hamam, digər qızdırılan yerlərə yaxın tikmək olmaz. Yanğına görə onun bu 
cür yerləşdirilməsi təhlükəlidir. 
 
 

182 
 



 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Qışlama yerlərinə verilən tələbləri öyrənin. 

2. Qışlama yerlərində temperatur balansının pozulmasının nə ilə nəticələnə biləcəyinə diqqət 
edin. 

3. Qışlama yerində ventilyasiyanın zəruriliyinə diqqət edin, çünki arı ailəsinin tənəffüs zamanı 
ayırdığı su buxarının miqdarı onun istifadə etdiyi balın miqdarından asılıdır. 

4. Dünya təcrübəsində qışlama yerlərinin  neçə növü olmasına və Azərbaycan ərazisində hansı 
növün səmərəliliyinə diqqət edin. 

5. Qışlama yerlərinin quruluşu haqqında biliklərinizi genişləndirin. 

6. Qışlama yerinin seçilməsinə dair tələbləri öyrənin. 
 
 
 

 
Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Qışlama yerlərinə verilən tələblərin 
öyrənilməsi 

• Qışlama yerlərində sabit temperaturun 
qorunub saxlanmasına diqqət edin. 

• 4 dərəcə Selsidən artıq temperaturun hansı 
vəziyyəti yaratdığını öyrənin. 

• Ailənin 1 kiloqram baldan istifadəsi üçün nə 
qədər su buxarı ayırdığını öyrənin.   

2. Qışlama yerlərinin inşaat 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

• Qışlama yerlərinin hansı tələblərə cavab 
verməsinə diqqət edin. 

• Ventilyasiya sisteminin quruluşuna diqqət 
edin. 

• Qışlama yerinin hansı yerdə tikilməsinə 
diqqət edin. 

• Qışlama yerinin qorunmasına diqqət edin.  
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 15 

Sual 1. Qışlama yerlərində hansı temperatur olmalıdır? 
A) Mənfi 10 dərəcə Selsi; 
B) Müsbət 10 dərəcə Selsi; 
C) 0 dərəcə Selsi; 
D) 0-4 dərəcə Selsi. 
 
Sual 2. Hansı temperaturda arılarda qışlama zamanı susuzluq yaranır? 
A) Mənfi 4 dərəcə Selsi; 
B) Mənfi 2 dərəcə Selsi; 
C) Müsbət 4 dərəcə Selsidən yuxarı; 
D) 0 dərəcə Selsi. 
 
Sual 3. Ailə bütün qışlama dövrü ərzində nə qədər bal yeyir? 
A) 5-6 kiloqram; 
B) 9 kiloqram; 
C) 10 kiloqram; 
D) 7-8 kiloqram. 
 
Sual 4. Ailə 1 kiloqram baldan istifadə etdikdə nə qədər su buxarı ayırır? 
A) 800 qram; 
B) 700 qram; 
C) 500 qram; 
D) 600 qram. 
 
Sual 5. Ailədə qışlama dövründə 5-6 kiloqram baldan istifadə edildikdə nə qədər su 
buxarı ayrılacaq? 
A) 3800-4000 qram; 
B) 3200-3400 qram; 
C) 3000-3500 qram; 
D) 3500-4200 qram. 
 
Sual 6. Əgər qışlama yerində100 arı ailəsi qışlayırsa, nə qədər su buxarı ayrılacaq? 
A) 350-420 kiloqram; 
B) 300-320 kiloqram;  
C) 280-300 kiloqram; 
D) 300-350 kiloqram. 
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Sual 7. Daxildə qışlama yerinin hündürlüyü nə qədər olmalıdır? 
A) 3 metr; 
B) 2,5 metr; 
C) 2,8 metr; 
D) 2,4 metr. 
 
Sual 8. Qışlama yerində 100 ailə qışlayırsa, ventilyasiya borularını hansı ölçüdə çapmaq 
lazımdır? 
A) 25x30 santimetr; 
B) 18x20, 18 x 19 santimetr; 
C) 20x25, 25 x 25 santimetr; 
D) 20x20 santimetr. 
 
Sual 9. Pətəklər üçün qəfəsələr neçə sırada yerləşdirilir? 
A) 4 sırada; 
B) 6 sırada; 
C) 3 sırada; 
D) 5 sırada. 
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16. Əsas payız yoxlanışının keçirilməsi 
 

Arılar qışlamaya hazırlanmamışdan əvvəl arı ailələrinin əsas payız yoxlanışı keçirilir ki, 
mövcud olan çatışmazlıqlar aşkar edilsin və aradan qaldırılsın. Arıların bal ehtiyatı ilə təmin 
olunmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır, qışa gənc arıların sürətlə yetişdirilməsi üçün şərait 
yaradılmalı və nəhayət, arı ailələrinin yuvaları hazırlanmalıdır. 

Bal yığımından dərhal sonra əsaslı şəkildə arı ailələrinə baxış və ya yaz yoxlanışı kimi vacib 
sayılan əsas payız yoxlanışı keçirmək lazımdır. 

Əsas payız yoxlanışının keçirilmə vaxtı yığımın yerli şəraitindən asılıdır. Bir çox yerlərdə bu 
yoxlanışı avqust ayının birinci yarısı, bəzən sentyabr ayında keçirmək lazım olur. 

Əsas payız yoxlanışını keçirərkən ailənin gücü və ananın keyfiyyətinə diqqət yetirmək 
lazımdır. Hazırda 11-12 çərçivə tam arılarla əhatə olunduqda ailələr güclü hesab olunur. Orta 
ailələr isə bu gün 9-10 çərçivəni əhatə edir. 

Arıxana jurnalı və ya ailənin qeyd kitabında aşağıdakıları dəqiqləşdirin və qeyd edin:  

• Ananın yaşını;  
• Ailənin gücü və sürfə çərçivələrinin sayını;  
• Yem ehtiyatları (bal və güləm), onların keyfiyyətini;  
• Yuvanın ümumi vəziyyəti və şanların qışlamaya yararlı olduğunu. 

Ailədə aşkar olunan əsas çatışmazlıqları aradan qaldırın. Yoxlanışdan sonra yuvalarda qışa 
hazırlıq vaxtına yaxın çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. 

Ananın keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirin. Hər bir ailədə 2 yaşdan çox olmayaraq ana 
olmalıdır. Tələblərə cavab verilməyən, əsasən də gənc, mayalanmamış anaların kiçik ailədən 
götürülən gənc mayalı analarla əvəz edilməsi lazımdır.  

Yemin keyfiyyəti və kəmiyyətini müəyyən edin. 
Qış-yaz vaxtı yem çatışmazlığı olduqda və yuvada 
gəzəngi balı aşkar olunduqda onu çıxardın və ailəyə 
yüksək keyfiyyətli bal, şəkər şərbəti və ya su ilə 
qarışdırılan bal (üç hissəsi bal, bir hissəsi su) verin 
(Şəkil 16.1). 

Yemi axşam vaxtı bir dəfəyə 3-4 kiloqram verin. 
Bütün pətəklərdən artıq, arıların olmadığı 

çərçivələri çıxardın, eyni zamanda da ailənin gücünü 
müəyyən edin. Yuva qısaldıqda 2 kiloqramdan az 
olan bal çərçivələri, həmçinin axıra kimi hörülməyən, 
ümumiyyətlə təzə hörülən və əsasən də sürfə ilə olan 
şanları ilk növbədə çıxardın. Əgər hələ də sürfə 
qalıbsa, çıxarılan şanlar yuvanın küncünə 
yerləşdirilir. 

 
Şəkil 16.1. Şəkər şərbəti 
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Bəzən elə olur ki, yuvanın yoxlanışı zamanı 
ailələrdə bal həddindən artıq çox olur. Bu isə ananın 
yumurta qoymasını məhdudlaşdırır. Bu cür olduğu 
təqdirdə, bal yığımı qurtardıqdan dərhal sonra 
sürfələr çıxarılacaq, yuvanın mərkəzindən müvəqqəti 
olaraq balla dolu olan 2-3 şan götürülür, onun yerinə 
isə 1,5-2 kiloqram balı olan şanlar qoyulur. 

Zərurət olduqda yuvalar qışa yığılarkən 
sürfənin əsas hissəsi doğulduqdan sonra çıxarılmış 
çərçivələri yuvalara yerinə geri qoyun. 

Əsas payız yoxlanışı ilə yanaşı, yuvaları 
istiləşdirin və bacaları qısaldın. 
 
16.1. Yem ehtiyatı ilə təmin olunması 
 
16.1.1. Yemin ölçüsü  

Payız mövsümündən başlayaraq arı ailələrini o 
qədər yem ehtiyatı ilə təmin edin ki, nəinki qış, hətta 
yaz, sabit bal yığımı başlayana kimi onlara bəs etsin. 

Orta hesabla bir arı ailəsinə 18-20 kiloqram bal 
lazımdır. 

Pətəklərdə qışa arılarla dolu olan çərçivə 
aralığına 2-2,5 kiloqram bal qoyun, yem 
ehtiyatlarının qalıqlarını (normaya kimi) 
möhürlənmiş şanlarda pətəklərdən uzaq yerdə 
saxlayın. 

2 kiloqramdan az olan bal çərçivələrini 
yuvalarda saxlamayın. 3-4 çərçivə aralığında olan 
kiçik ailələr üçün, adətən 8-10 kiloqram bal 
kifayətdir (Şəkil 16.2 və Şəkil 16.3). 

Praktiki olaraq balı müəyyən olunmuş ölçüdən 
bir qədər çox saxlamaq lazımdır. 

Qışa mütləq güləmlə olan 2-3 çərçivə saxlayın. 
Lakin güləmlə tam dolu olan çərçivələri qışlayan 
arıların yuvalarında saxlamaq lazım deyil. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, qışda şanlarda yalnız balla 
doldurulmuş güləm qalır. 

Bal yığımı üçün əlverişsiz şəraitdə arıları 
yemləmək üçün arıxanada şanlarda olan ballardan 
başqa hər ailə üçün 5 kiloqram süzülmüş bal 
saxlayın. 

 

 
Şəkil 16.2. Ailənin yuvasında qışa saxlamaq 

olar 

 

 
Şəkil 16.3. Çıxartmaq lazımdır, qışa 

yararsızdır, bal çatışmazlığı 

187 
 



 

16.1.2. Yemin keyfiyyəti 
Yuvalarda yalnız ¾ hissəsi möhürlənmiş şanlarda bal saxlayın. Açıq qovuqcuqlarda bal 

nəmişliyi canına çəkərək çürüyə bilər və arılarda ishala səbəb ola bilər. Əsasən də nozematozla 
xəstə olan arılar üçün bu, çox təhlükəlidir. Çiçəklərdən yığılan balı arılar tez möhürləyir. Arıları 
gec yemlədikdə onlar yemi möhürləyə bilmir, çünki bu vaxt arılar mum ayırmır. 

Qış ehtiyatlarının artırılması üçün avqustun sonu və ya sentyabrın əvvəlindən gec 
olmayaraq yemləmə qurtarılmalıdır. 

Yem balı yalnız çiçəkdən olmalı, orada gəzəngi olmamalıdır. Gəzəngi balının istifadəsi 
arılarda zəhərlənməyə səbəb ola bilər, həzm olunmayan yemək qalıqları ilə bağırsaq dola və 
ishal, çox vaxtı isə ölümlə nəticələnə bilər. 

Gəzəngi balı arıların qışlaması üçün yararsızdır. O, yuvalarda aşkar olunduqda gəzəngi olan 
bütün çərçivələri çıxartmaq lazımdır, yerinə isə yüksək keyfiyyətli bal qoymaq lazımdır, yaxşı bal 
olmadıqda isə arıları şəkər və ya çiçək balı ilə yemləmək lazımdır. 

Yekunda balın ölçüsü müəyyən edilərkən sürfələrin payızda yetişdirilməsi üçün sərf olunan 
bala qatqıların əlavə edilməsi, həmçinin də sərf olunanların qış və yaz xərclərinə əvvəlcədən 
əlavə edilməsi lazımdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, yazda bal sərfiyyatı çox böyük olur, bu, sürfələrin yemlənməsi ilə 
əlaqəlidir. Yalnız yığım başlandıqdan sonra yem ehtiyatlarına olan tələbat azalır. 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən unutmaq lazım deyil ki, pətəkdə nəzərdə tutulan 
ehtiyaclardan bir qədər çox bal saxlamaq məsləhətlidir. Arılar bir damcı da olsa, artıq baldan 
istifadə etmir, arıçı arıların bütün qış boyu ac qalmadığını bilərək sakit olacaq. Bundan başqa, 
yazda pətəklər çıxarılandan sonra əlverişsiz hava təhlükəsi olmayacaq. Ana yumurta qoyacaq, 
sürfələrin yemlənməsi təmin olunacaq və arıların yemlənmə ehtiyacı barəsində heç bir 
narahatçılığı olmayacaq. Ümumiyyətlə, çoxlu yem ehtiyatı müvəffəqiyyətin təmin olunmasıdır. 

Keyfiyyətsiz bal, bərkiyən və ya tərkibində gəzəngi olan baldan qışlama zamanı istifadə 
etməyin. Gəzəngi balı ölümcül təhlükəlidir. 

Bəziləri elə hesab edirlər ki, rəng, dad, yaxıcılıq, arıların balı möhürləməməsi əlamətinə 
görə balda gəzənginin olmasını müəyyən etmək olar. Lakin bu, heç də belə deyil. Gəzəngi 
maddələri tərkib və xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif olur. Əksər hallarda, gəzəngi maddələri ilə 
olan bal tünd olur, bəzən isə açıq da ola bilər, bəzi hallarda gəzəngi bərkiyə bilər, digər gəzəngi 
balları isə tez bərkiyir. Çox vaxtı yüksək keyfiyyətli çiçək balı kimi arılar gəzəngi maddələri ilə 
qarışığı olan balı həvəslə möhürləyir. Ona görə də xarici əlamətlərə əsaslanaraq balın 
gəzəngiliyini müəyyən etmək olmaz, yalnız kimyəvi yolla reaksiyalar vasitəsi ilə balın 
keyfiyyətini yoxlamaq olar. 

16.1.3. Gəzəngi balı və onun müəyyən edilməsi 
Bəzən arılar şanlarda gəzəni balı möhürləmir. Gəzəngi balının çiçək balında olduğu kimi 

qoxusu olmur, ağız suyu ilə pis qarışır və dilə tez yapışmır, ona görə də təbii arı balına nisbətən 
gəzəngi balı az şirin olur (Şəkil 16.4). 

Bir çox hallarda gəzəngi balı tünd-şabalıdı rəngdə və çiçək balına nisbətən daha qatı və çox 
yapışqan olur. Möhürlənmiş balla olan şanlara baxış keçirilərkən gəzəngi balı çiçək balından 
kəskin şəkildə rəngə görə fərqlənir. 
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Müayinə üçün balın ayrı-ayrı nümunələrini şüşə qaşıqla (qaşıq olmadıqda təmiz, hamar 
yonulmuş taxta çubuqla) qovuqcuqlardan bir şanın müxtəlif yerlərindən götürün. Əgər yuvada 
bal rəng, yapışqanlıq və qatılığına görə fərqlidirsə, bir pətəkdən bir neçə nümunə götürülür. 

Gəzənginin balda bir neçə müəyyən edilmə üsulları var. Kənd yerində arıçıya əhəng və spirt 
reaksiyası ilə balın sadə analizini etməyi məsləhət görmək olar. 

  
Şəkil 16.4. Gəzəngi balı 

 
16.1.4. Əhəng nümunəsi 

Balın həcmli bir hissəsini eyni qədərində təmiz və ya yağış suyu ilə qarışdırın, sınaq 
borusunda yaxşı çalxalayın, sonra isə iki hissə əhəng suyu qatın, alınmış məhlulu yenidən 
qarışdırın və qaynayana kimi qızdırın. Balda gəzəngi olarsa, dibə çökəcək bulanıqlıq və ya boz 
rəngdə lopalar olacaq. Bal gəzəngisiz olarsa, məhlul dəyişmir və şəffaf qalır. Əhəng suyunu 
özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün şüşə bankanın 1/3 hissəsini söndürülməmiş əhənglə 
doldurun, üzərinə su tökün və yaxşı qarışdırın. Əhəng dibə çökdürüldükdə və məhlul 
durulduqda, üstdə şəffaf maye yığılacaq. Məhz bu, əhəng suyudur. 
 
16.1.5. Spirt reaksiyası 

Eyni həcmdə bal və təmiz suyu qarışdırın, bu qarışığa 960C tündlüyü olan çaxır spirtinin 
100 qramını əlavə edin. Əgər balda gəzəngi yoxdursa, məhlulun rəngi dəyişməyəcək. Əgər 
məhlulda gəzəngi olarsa, o, bulanıq olacaq, orada qabın dibinə çökəcək lopalar əmələ gələcək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, gəzəngi balının əvəzlənməsi üçün şəkər şərbətindən istifadə edin, 
onu isə 1,5 hissəsi şəkər və 1 hissəsi su nisbətində hazırlayın. Arıları şəkər şərbəti ilə 
yemləyərkən çiçək tozu (yığım) və güləmin olub-olmamasını nəzərə almaq lazımdır. Çiçək tozu 
olmadıqda arıları çoxlu şəkər şərbəti ilə yemləyərkən ailədə zülal distrofiyası yarana bilər, bu isə 
artıq faciəvi haldır. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Mövsümün sonunda çatışmazlıqları aşkar etmək və aradan qaldırmaq məqsədilə arı 
ailələrinin payız yoxlanışını keçirin. 

2. Yoxlanışın yığımın yerli şəraitindən asılılığını diqqətinizdə saxlayın.   

3. Arıxana və ya ailənin qeyd kitabına ailə haqqında bütün məlumatları daxil edin. 

4. Qışlamaya qədər bütün çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına çalışın. 

5. Ailələrin gücünə uyğun bal ehtiyatının saxlanmasına diqqət edin. 

6. Ananın keyfiyyətinə diqqət edin, zərurət yaranarsa, ehtiyat tədbiri görün. 

7. Yem ehtiyatının ailəni növbəti yığıma çatdıra biləcəyinə əmin olun, əks təqdirdə ehtiyat 
tədbiri görün. 

8. Möhürlənmiş çərçivələrdə yemin saxlanmasına diqqət edin. 

9. Gəzəngi balının ehtiyatdan çıxarılmasına diqqət edin, onun fəsadlarını öncədən düşünün. 

10. Gəzəngi balının tərkibinin öyrənilməsi yollarını araşdırın. 

11. Gəzəngi balı ehtiyatdan çıxarılarkən onun şəkər şərbəti ilə əvəzlənməsi, şərbətin hazırlanma 
qaydasına diqqətlə yanaşın. 

12. Arıları şəkər şərbəti ilə yemləyərkən ehtiyat çiçək tozunun həcmini nəzərə alın. Əks halda 
şəkər distrofiyasının acı nəticələri ilə qarşılaşacaqsınız. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Payız yoxlanışının keçirilməsi  

• Bal yığımından dərhal sonra arıçılıqda vacib 
sayılan payız yoxlanışına hazırlaşın. 

• Payız yoxlanışına hazırlaşmağın yığımın yerli 
şəraitindən asılılığını nəzərdən qaçırmayın. 

• Yoxlanış zamanı:  
a) ananın yaşını; b) ailənin gücü və sürfə 
çərçivələrinin sayını; c) yem ehtiyatlarının 
(bal və güləm) keyfiyyətini; d) yuvanın 
ümumi vəziyyəti və şanların qışlamaya yararlı 
olduğunu müəyyən edin və diqqətinizdə 
saxlayın. 

• Aşkar olunan nöqsanları yuvalar qışlamaya 
hazır olana qədər aradan qaldırılmasına nail 
olun. 

• Yoxlanışla yanaşı, yuvaların istilik və 
bacaların qısaldılmasına diqqət edin. 

2. Arıların yem ehtiyatı ilə təmin olunması 

• Payız mövsümündən başlayaraq arı 
ailələrinin yem ehtiyatını elə tənzimləyin ki, 
yeni yığıma çatsın. 

• Orta hesabla arı ailəsinə qışlamaya nə qədər 
bal lazım olduğunu öyrənin. 

• Qışa güləmlə olan neçə çərçivə saxlamaq 
lazım olduğunu öyrənin. 

• Əlverişsiz şəraitdə arıları yemləmək üçün 
əlavə olaraq ailədən kənar neçə kiloqram bal 
saxlamaq lazım olduğunu yadınızda saxlayın. 

• Qışlamaya qalan yemin keyfiyyətinə diqqət 
edin. 

• Keyfiyyətsiz balın acı nəticələrini öyrənin. 
• Qışlamaya qalan yem balının hansı tərkibdə 

olmasına diqqət edin. 
• Gəzəngi balının arıların qışlaması üçün 

yararsızlığına diqqət edin. 
• Gəzəngi balının arılar üçün ölümcül 

təhlükəsini diqqətinizdə saxlayın. 
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3. Gəzəngi balı və onun tərkibinin müəyyən 
edilməsi 

• Gəzəngi balının dadına görə müəyyən 
edilməsini öyrənin. 

• Gəzəngi balının qatı və yapışqanlı olmasına 
görə çiçək balından fərqini öyrənin. 

• Gəzəngi balının əhəng məhlulu ilə 
yoxlanmasını öyrənin. 

• Gəzəngi balının spirtlə reaksiyasını necə 
aparmağı öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 16 

Sual 1. Payız yoxlanışını nə üçün keçirirlər? 
A) Çatışmazlıqları aşkar etmək üçün; 
B) Balın həcmini bilmək üçün; 
C) Balalamanı öyrənmək üçün; 
D) Anaya qulluq üçün. 
 
Sual 2. Payız yoxlanışı nə vaxt keçirilir? 
A) Oktyabr; 
B) Avqust-sentyabr; 
C) Sentyabr-oktyabr; 
D) Dekabr. 
 
Sual 3. Güclü ailələrdə arılar neçə çərçivəni əhatə edir? 
A) 9-12; 
B) 9-11; 
C) 11-12; 
D) 8-9. 
 
Sual 4. Payız yoxlanışı vaxtı ailədə arılar neçə çərçivəni əhatə edir? 
A) 10-11; 
B) 12-13; 
C) 5-6; 
D) 9-10. 
 
Sual 5. Arı ailəsinin çatışmazlığını nə vaxt aradan qaldırmaq lazımdır? 
A) Dərhal; 
B) Sonra; 
C) Oktyabrda; 
D) Sentyabr-oktyabrda. 
 
Sual 6. Ananın neçə yaşı olmalıdır? 
A) 3 yaşa kimi; 
B) 2 yaşa kimi; 
C) 4 yaşa kimi; 
D 1 yaşa kimi. 
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Sual 7. Yemin ölçüsünü müəyyən etmək lazımdırmı? 
A) Vacib deyil; 
B) Lazımdır; 
C) Etmək də olar, etməmək də; 
D) İşləyəndə bilərik. 
 
Sual 8. Gəzəngi balını qışa saxlamaq olarmı? 
A) Olar; 
B) O da baldır; 
C) Olmaz; 
D) Az olar. 
 
Sual 9. Bir dəfəyə arılara nə qədər şərbət vermək olar? 
A) 2 kiloqram; 
B) 3 kiloqram; 
C) 4 kiloqram; 
D) 3-4 kiloqram. 
 
Sual 10. Artıq çərçivələri götürmək lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Lazımdır; 
C) Əhəmiyyəti yoxdur; 
D) Birtərəfli qoymaq olar. 
 
Sual 11. Bir arı ailəsinə qışa nə qədər yem ehtiyatı lazımdır? 
A) 8 kiloqram; 
B) 12 kiloqram; 
C) 20 kiloqram; 
D) 15 kiloqram. 
 
Sual 12. Qışa pətəkdə neçə güləm çərçivəsi saxlanılmalıdır? 
A) 2 çərçivə; 
B) 1 çərçivə; 
C) 4 çərçivə; 
D) 3-4 çərçivə. 
 
Sual 13. Qış yemini artırmaq üçün yemləmə nə vaxt qurtarılmalıdır? 
A) Avqust-sentyabr; 
B) Oktyabr; 
C) Noyabr; 
D) Nə vaxt istəsən. 
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17. Yuvaların qışlamaya hazırlanması 
 

Payız vaxtı arıçının əsas vəzifəsi qışlama üçün arıları yaxşı şəraitlə təmin etməkdən 
ibarətdir. Bunun üçün yuvaları elə qurmaq lazımdır ki, arılar yem olan yerə keçə bilsin. Bu yem 
ehyiyatlarının düzgün yerləşdirildiyi təqdirdə mümkündür.  

Yuvalar qurularkən arıların qış topasının hərəkət etməsini unutmaq olmaz. Onun hərəkəti 
çox yavaş olur və yalnız yuxarıya istiqamətlənir. 

Bal süzüldükdən dərhal sonra yuvanın qurulması üzrə hazırlıq işləri başlayır. Yaxşı olardı 
ki, yuvanın qurulmasının son mərhələsi dağlıq ərazilərdə sentyabrın əvvəli, aran rayonlarında 
isə sentyabrın sonuna təsadüf etsin. O vaxta kimi yuvalarda sürfələrin sayı kəskin azalır. Düzdür, 
bəzi ailələr üçün yuvaları qurmaq bir o qədər də asan olmayacaq. Bu cür halda yuvanı elə 
hazırlayırlar ki, sentyabrın sonu əlavə çərçivələri götürmək mümkün olsun. Az bal yığımı olan 
ailədə arıları vaxtında yemləmək üçün yuvanın qurulması tez qurtarılmalıdır. 

Adətən yayda bacanın qarşısında olan çərçivələrin əksəriyyəti sürfə ilə dolu olur. Bacadan 
uzaq olan çərçivələrdə isə sürfələrin sayı azalır. Bal yığımı zamanı uzaqlaşdırılmış çərçivələr 
tədricən balla dolmağa başlayır, ona görə də ananın yumurta qoyması üçün boş yer getdikcə 
azalır. Sonuncu sürfəni, adətən bacaya yaxın yerləşdirirlər, o, payızda çıxacaq, həmçinin burada 
boş şanlarda arılar qışlama zamanı topaya yığışacaq. Arıların topaya yığışması mxtəlif yerlərdə 
ayrı-ayrı vaxtlarda baş verir. Burada havanın temperaturu mühüm rol oynayır. Arılar balın 
üzərində otura bilməyəcək, çünki qışda bal çox soyuq olur. 

Arı topası kürəyə oxşayır. Arılar sıx şəkildə çərçivə aralıqlarını (çərçivələrin arasında olan 
boşluğu) doldurur, həmçinin də boş qovuqcuqlara keçir. Ən çox arılarla dolu olan mərkəzi 2-3 
çərçivə aralığı olur. Sonradan isə hər çərçivə aralığında arılar olduqca azalır. 

Qışda bal yeyildikcə arılar onun dalınca hərəkət edir. Əvvəl arı topası üzü yuxarı qalxır, 
tavana çatdıqda isə o ya arxa divara tərəf hərəkət etməli və ya yerindən tərpənməməlidir. Bu 
yuva və çərçivələrin enindən asılıdır. Əgər pətəkdə arıların uçduğu hər bir yerdə yaza kimi çatan 
bal ehtiyatı olarsa, onlar ac qalmayacaq. Bal az olduqda və arılar onu yuvanın hər hansı bir 
hissəsində yeyərsə, onda onlar yem axtarmağa məcbur olacaq, boş şanlardan hələ də bal qalan 
ikinci tərəfə keçəcək. Arılar bəzən sürfə yaranana kimi ikinci tərəfə keçə bilmir və soyuqdan ölür, 
hərçənd ki, yuvada kifayət qədər yem ehtiyatı qalır. 

Təbii şəraitdə arılar, əsasən ağacların oyuqlarında yuva qurur. Orada şanlar çox uzun 
(hündür), lakin ensiz olur. Yuxarı hissəsində, adətən bal, aşağıda isə yuva olur. Arı topasının 
qışda bir yolu var: baldan istifadə etdikcə arxasınca üzü yuxarı hərəkət etmək. 

İnsanın saxladığı arılar hər hansı bir sistemdə olan pətəkdə yaşayır. Pətəyin növü, baca və 
bal ehtiyatlarının yerləşdirilməsindən asılı olaraq arı topasının hərəkəti müxtəlif olur. Bir neçə 
bu cür hərəkətləri nəzərdən keçirdək. 

Məsələn, ensiz hündür çərçivəli pətəklərdə bal ehtiyatları və yuva elə yerləşdirilib ki, arılar 
əvvəl yuxarı hərəkət edir, sonra isə çox vaxtı alınmayan arxa çərçivələrə keçməyə çalışır, nə sağ, 
nə də sola hərəkət etmək olar, çünki çərçivələr ensizdir və arılar onu bütün eninə tutur (Şəkil 
17.1). 
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Şəkil 17.1. Yuvada yemin qışa yerləşdirilməsi 

1 - İkitərəfli; 
2 - İki ailənin qışlaması zamanı bütöv arakəsmədən birtərəfli yerləşdirilmə; 
3 - Saqqalı; 
4 - Yığcam; 
5 - Bal; 
6 - Arı sürfəsi; 
7 - Şanın boş qovuqcuqları; 
8 - Uçuş bacası. 

İsti yığım olan həmin pətəklərdə arılar əvvəl yuxarı qalxa bilər, lakin sonra isə məcburi 
olaraq ya sağ, ya da sola uçacaq. 

Bu cür hallarda arılar bəzən çətin vəziyyətə düşür ki, o da ölümlə nəticələnir, ona görə ki, 
deyildiyi kimi qışda soyuq vaxtı arılar boş şanlardan keçə bilmir. 

Aşağı enli çərçivələri olan pətəklərdə az bal ehtiyatı olduqda arılar bu cür hərəkət edir. 
Əvvəl arılar yuxarı istiqamətlənəcək. Əsasən də çərçivələrin yuxarı hissələrinə (bacaya yaxın 
olan). Çərçivənin yuxarı küncünə çatmaq üçün aşağı çərçivələrin yuxarı hissələrində nazik zolaq 
bal olarsa, onlara az vaxt lazım olar. Ona görə də arılar tavana çatdıqda həmin çərçivələrdən 
pətəyin arxa divarına doğru uçacaq. Arılar bu yerdən də balı yesə, onlar qışda eləyə bilmədiyi sağ 
və sol, bal çərçivələrinə keçə biləcək. Ona görə burada da ailənin təlaşı, topada temperaturun 
kəskin qalxması, arıların səpələnməsinin artması, bəzən də ailələrin ölməsi halları mümkündür. 

Göstərilən hallardan məlumdur ki, əgər pətəkdə kifayət qədər bal olar və o, arıların boş 
şanlardan keçə bilməməsi istiqamətində quraşdırılıbsa, arılar çətin vəziyyətə düşməyəcək.  

Arıları qışlamaya hazırlaşdırarkən pətəkdə o qədər çərçivə saxlayın ki, arı topası onun 
üstünə qona bilsin. Həmçinin əlavə olaraq yuvanın künclərində qışda arıların üzərinə qonmadığı 
1-2 çərçivə saxlayın. 
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Qısaldılmış yuvada arılara isti olacaq, bu səbəbdən də onlar az yem yeyəcək, bu isə o 
deməkdir ki, onların bağırsaqları az dolacaq. 

Qışlama zamanı daha sıx yuva qurun. Bu cür halda yalnız küncdə olan çərçivələr çöl 
tərəfdən qışda arılarsız qala bilər. 

Yuvanın künclərindən ən pis hazırlanmış çərçivələri qoyun, çünki arıların olmadığı 
çərçivələr, əsasən künc çərçivələr çox vaxtı nəmişlikdən çürüyür. 

Yazda bu künc çərçivələri pətəkdən çıxardın və mumu əridin. Bəzi təcrübəli arıçılar başqa 
cür eləyirlər. Onlar sürfə və güləm olmayan gənc bal çərçivələrini küncdə qoyurlar. Bu cür 
çərçivələr kiflənmir və yaxşı qalır. 

Yuvada boş (balsız) çərçivə, həmçinin bir tərəfdən boş və ya az miqdarda bal olan 
çərçivələrə diqqətlə baxın. Boş çərçivə yuvada sanki arakəsmə olaraq qışda arıların keçməsinə 
mane olacaq, arılar soyuqdan ölə bilər, hərçənd ki, boş çərçivənin arxasında bal ehtiyatı var. 

Çox az olan çərçivələri vaxtından əvvəl arakəsmə taxtaya arıların qurutması üçün qoyun və 
ya ondan balı süzün, arıları isə yemləyin. 

Hər çərçivədə 2 kiloqramdan 2,5 kiloqramadək bal olmalıdır. Onda əmin olmaq olar ki, yaza 
hər çərçivədə yem çatacaq - bu, arıların yaxşı qışlaması üçün ən əsas və zəruri şərtdir. 

Güləmlə olan çərçivəni arı topası olan yerə qoyun, əks halda o, kiflənəcək. 
Yuvanın hər iki tərəfindən arı topasının kənarında yalnız bir dolu bal çərçivəsi qoyun. Artıq 

bütün çərçivələri çıxartmaq lazımdır.  
8-dən az olmayan çərçivə aralığında olan və bir və ya ikiyaşlı anaları olan güclü ailələri qışa 

saxlamaq lazımdır.  
Yuvanı əvvəlcədən əsas payız yoxlanışı zamanı hazırlamaq lazımdır. 
İsti yığım zamanı yuvanı elə qurun ki, hər bir çərçivə yarıya kimi balla dolsun. Arı topası 

bacanın yanında yerləşəcək və üzü yuxarı hərəkət edəcək. 
Şanlarda balın keyfiyyətini yoxlayın və yuvada gəzənginin yaranmasına imkan verməyin.  
Yuva qurulduqdan sonra ona diqqət yetirmək lazımdır ki, sürfə doğulduqdan sonra 

haradan yenə çərçivə götürülməli və lazımi miqdarda yem əlavə olunmalıdır. 
Yuva qurulduqdan sonra müvəffəqiyyətli ailələri narahat etmək olmaz. Arılar müstəqil 

olaraq qışa hazırlaşır: künc çərçivələrinin çöl tərəflərindən bal seçir və yuvaya gətirir; tavana 
lazımi maddələr çəkir, çərçivələri bərəmum vasitəsi ilə bərk gəzəngiyə yapışdırır; bacadan 
yuxarı olan bütün yarıqlara suvaq çəkir. Ona görə də arıların qurduqları yuvanı lazımsız halda 
sökmək olmaz. 

Yuvaları sentyabrın əvvəli yuxarı və yan yastıqçalarla yaxşı istiləşdirmək lazımdır. Bu halda 
arılar az bal yeyəcək. 

Qışlama zamanı çöldə pətəkləri güclü küləklərdən hündür çəpərlər və sıx əkinlərlə 
qorumaq lazımdır. 

Xüsusi ilə tək divarlı pətəklərdə yaxşı qışlamaq üçün yuvanın isidilməsi ilə yanaşı, onları 
qısaldın. 

Bir pətəkdə 2-3 kiçik ailəni ehtiyat anaları ilə birlikdə yerləşdirin. Pətəyi faner arakəsmələri 
ilə bölün. Bu ailələr bir-birlərini qızdıracaq. Pətəyə 3 belə ailə qoysaq, onları elə yerləşdirmək 
lazımdır ki, küncdə olanlar daha güclü olsun, ortada olan ailələr isə daha zəif olsun. 
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Ehtiyat anaları ilə olan kiçik ailələri arakəsmənin arxasından güclü ailənin yanında 
yerləşdirin. 

4 çərçivədən az olan ailələri qışa saxlamayın. Arılar onların üzərinə yaxşı qonmalıdır. Az arı 
olan ailələr isə qışlama zamanı işləmədiklərinin əvəzinə işləyir. Onlar çoxlu enerjini yuvada 
lazımi istiliyin qorunub saxlanılmasına sərf edir, ona görə də yazda bu cür ailələrdə qışlamış 
arılar tez ölür. Bu səbəbdən də qışa yalnız güclü ailələr qalmalıdır. 

İki gec yaradılmış beçəni faner arakəsmədən bir pətəyə yerləşdirmək lazımdır. Onlar 
qarşılıqlı olaraq bir-birini qızdıracaq və yaxşı qışlayacaq. 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Qışlama üçün arıları yaxşı şəraitlə təmin etməyin payız vaxtı arıçının əsas vəzifəsi olmasını 
diqqətinizdə saxlayın. 

2. Yuvanın qurulmasının son mərhələsinin nə vaxta təsadüf etməsini yoldaşlarınızla müzakirə 
edin. 

3. Arı topasının zahiri cəhətdən kürəyə oxşaması, bal yeyildikcə arıların necə hərəkət etməsini 
öyrənin və öz aranızda müzakirə edin. 

4. Arıların ağacların oyuqlarındakı təbii yuvaları ilə müasir pətəkləri müqayisə edin və arı 
topasının hər iki yuvadakı hərəkətini izləyin. 

5. Ensiz çərçivəli hündür pətəklərdəki arılarla enli çərçivəli pətəklərdəki arıların hərəkətini 
öyrənin və aranızda müzakirə edin. 

6. Boş çərçivələr, güləmlə olan çərçivələrin pətəkdə hansı yerlərə qoyulacağına diqqət edin. 

7. Bir pətəkdə neçə kiçik ailənin saxlana biləcəyinə diqqət edin. 

8. Dörd çərçivədən az arısı olan ailələri qışa saxlamağın mənasız olduğuna diqqət edin. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Ensiz çərçivəli yuvaların qışlamaya 
hazırlanması 

• Bal yığımından sonra yuvaların qurulmasına 
hazırlıq işlərini öyrənin. 

• Arıların boş şanlarda topa halında yığışması, 
çərçivə aralıqlarını doldurması, boş 
qovuqcuqlara keçmə prosesini öyrənin. 

• Qışda bal yeyildikcə arıların hansı 
istiqamətdə hərəkəti, bal çoxluğu və ya 
çatışmazlığı şəraitində hansı vəziyyətin 
yarandığını öyrənin və birlikdə müzakirə 
edin. 

2. Enli çərçivəli pətəklərdə arıların qışlaması 

• Enli çərçivələri olan pətəklərdə az bal 
ehtiyatı olduqda arı topasının hərəkəti və 
bal ehtiyatından istifadə etməsini öyrənin. 

• Arılar qışlamaya hazırlanarkən pətəkdə 
neçə çərçivənin saxlanılmasını öyrənin. 

• Yazda künc çərçivələrinə diqqət edin, lazım 
gələrsə, onları muma verin. 

• Boş çərçivələrin harada qoyulmasına diqqət 
edin, çünki bu, arıların yaşaması üçün 
vacibdir. 

• Əsas çərçivələrdə nə qədər balın 
saxlanılmasına diqqət edin. 

3. Arıların qışlamaya hazırlanması 

• Qışlamaya güclü və orta səviyyəli arıların 
saxlanılmasını öyrənin. 

• Zəif arıları qışlamaya necə hazırlamağı 
öyrənin. 

• Arıların az yemlə qışlamadan çıxmasının 
yolunu öyrənin. 

• Neçə çərçivədən az olan ailələrin ləğv etmək 
lazım olduğunu öyrənin (həmin ailələri 
birləşdirin). 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 17 

Sual 1. Yuvalar nə vaxt qışa hazırlanır? 
A) Avqust-sentyabrda; 
B) İyulda; 
C) Oktyabrda; 
D) Yayda. 
 
Sual 2. Qış topası harada olur? 
A) Arıxanada; 
B) Həyətdə; 
C) Arı ailəsində; 
D) İstənilən yerdə. 
 
Sual 3. Yayda sürfə bacaya nisbətən necə yerləşir? 
A) Uzaq; 
B) Yaxın; 
C) Sağda; 
D) Solda. 
 
Sual 4. Arı topası sürfə çıxdığı yer, yoxsa balın üzərində yerləşir? 
A) Hər yerdə; 
B) Sürfə çıxdığı yerdə; 
C) Aşağıda; 
D) Balın üzərində. 
 
Sual 5. Arılar qışda hansı istiqamətə hərəkət edir? 
A) Yuxarıya; 
B) Sağa; 
C) Sola; 
D) Aşağıya. 
 
Sual 6. Arıların üstündə oturduqları çərçivələrdən başqa, qışa neçə əlavə çərçivə 
saxlamaq lazımdır? 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
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Sual 7. Qış üçün hər çərçivədə nə qədər bal olmalıdır? 
A) 1,5 kiloqram; 
B) 2-2,5 kiloqram; 
C) 3 kiloqram; 
D) 4 kiloqram. 
 
Sual 8. Güləmin kiflənməməsi üçün onu hara qoymaq lazımdır? 
A) Pətəyə; 
B) Arakəsmənin arxasına; 
C) Topa olan yerə; 
D) Topanın yanına. 
 
Sual 9. Arıların yaxşı qışlaması üçün ailə neçə çərçivə aralığında saxlanılmalıdır?  
A) 5; 
B) 6; 
C) 7; 
D) 7-8. 
 
Sual 10. Gəzəngini qışa saxlamaq olarmı? 
A) Olar; 
B) Olmaz; 
C) Vəziyyətdən asılıdır; 
D) Yem az olsa, olar. 
 
Sual 11. Bir pətəkdə neçə zəif ailə qışlaya bilər? 
A) 4; 
B) 5; 
C) 2-3; 
D) Yalnız 1 ailə. 
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18. Qış üçün yem ehtiyatının yığılması 
 

Payız-qış vaxtı arıçının vəzifəsi: arıxanada arıların az bal itkisinə yol verməklə qışlaması, 
yazda fəal və sağlam olmaları üçün arı ailələrini tam qorumaqdır. 

Arıların düzgün qışlamasını təşkil etmək üçün onları hələ payızdan qışa hazırlamaq 
lazımdır. Qışda arılar bir o qədər də fəal olmur, hər hansı bir təşviş onların vəziyyəti və 
qışlamanın nəticələrini pisləşdirir. Bu səbəbdən hələ payızdan arılar, pətəklər və yuvaları elə 
hazırlamaq lazımdır ki, qışda baxış keçirmək, yem verilməklə arılar narahat olmasın. Payızda 
görülməyən işləri sonradan etmək çox çətin olur, bəzən isə qışda eləmək qeyri-mümkün olur. 

Payızda düzgün və vaxtı-vaxtında arıların hazırlanması arıxanalarda yüksək məhsuldarlıq 
və yaxşı qışlamanı təmin edir. Əsas şərtlərdən biri qışa yem ehtiyatlarının hazırlanmasıdır. Ən 
yaxşısı arıları keyfiyyətcə yaxşı balla təmin etməkdir. 

Bu cür yemlə təmin olunduqda ailələrin qışda acından ölümü ola bilməz və yaz sürfələrinin 
yetişdirilməsi və arı ailələrinin inkişafı hava şəraiti və yığımdan asılı olmayacaq, hətta pis hava 
şəraitində əsas yığım zamanına güclü ailələr almaq olar. Bununla yanaşı, balın bir hissəsinin 
başlanğıc üçün ailələrdən ayıraraq beçələrin alınması üçün istifadə oluna bilər. 

Dörddən az olmayan arı nəslinin yetişdirilməsi üçün şanlarda qış ehtiyatları olmalıdır. Açıq 
şanlar qışlama və ailələrin yaz inkişafı üçün çox soyuqdur. Bu səbəbdən arılar bu şanlarda pis 
qışlayır, ana arı isə orada yazda həvəssiz yumurtalayır. Unutmaq olmaz ki, şəkərin hesabına qışa 
karbohidrat yemin artırılması məsləhətli deyil, amma xüsusi hallarda ondan istifadəyə icazə 
verilir. 

Praktiki tədbirlər 

Şanlarda möhürlənmiş bal olduğu halda arı ailələrinin yuvalarından şanların hamısını yox, 
yarısından çoxunu götürün. Şanların aşağı hissəsində üçdə bir hissəsi qədər boş qovuqcuqlar 
olmalıdır. Hər qışlayan ailəyə 2-dən 5-ə kimi bu cür çərçivələr saxlamaq lazımdır. Bu çərçivələri 
ailədən yığılan gün quru bir yerə qoyun. Onları mum güvələrinin hücumundan qorumaq 
lazımdır. Bunun üçün otaqda temperatur müsbət 100C-dən yuxarı olmamalıdır, yaxşı olar ki, 
ondan da aşağı olsun. Qeyd olunan temperaturda mum güvəsi halsız olur (söhbət tırtıldan gedir), 
ona görə də yemlə olan şanlar qorunub saxlanılır.  

Avqustun ilk günlərində balın hesabını aparın, onun arı yuvasında kifayət qədər olduğunu 
yoxlayın. Bunun üçün hər bir çərçivəyə baxış keçirilməli və təxmini balın miqdarı müəyyən 
olunmalıdır.  

Dadan-Blattın bir çərçivəsində 4 kiloqram bal yerləşir. Bundan irəli gələrək onun çəkisini 
müəyyən edin və çərçivənin yuxarı lövhəsində qeyd edin. Yekunda arıxana jurnalında qeyd 
eləyin. 

Balın keyfiyyətini təyin edərkən tərkibində gəzəngi maddələrinin olub-olmadığını 
müəyyənləşdirin. Bu, çox vaxt spirt və əhəng reaksiyalarının köməyi ilə alını (Bu barədə “Əsas 
payız yoxlanışının keçirilməsi” təlim nəticəsində danışılıb). 

Əgər bal keyfiyyətsiz olarsa, onu süzün, arılara isə lazımi qədərində qatı şəkər şərbəti verin. 
Arıxananı çiçəklənmə vaxtı avqust, bəzən də sentyabr aylarında nektar bitkiləri olan 

yerlərə gətirin. 

202 
 



 

Göstərilən yerlər olmadığı halda avqustun ilk günlərindən qışa yem ehtiyatlarının yığılması 
işini arıların şəkər şərbətilə yemlənməsi ilə başlayın. Şəkər şərbətinin verilmə vaxtını uzatmaq 
olmaz. Məsələ ondadır ki, bu işi qışlamanın əvvəlində öləcək arıların yaşlı nəsli eləməlidir. 
Bununla da bütün qışı yaşayacaq, aprel və qismən may aylarında işləyəcək arıların payız nəslinin 
sağlamlığını qoruyub saxlamaq olacaq. Bu cür qış arıları 240-270 gün yaşayır, arıların yaşlı nəsli 
isə 35-40 gün yaşayır. Siz şəkər şərbətinin vaxtında emalı ilə qışda arıların uzunömürlülüyünə 
nail ola bilərsiniz. 

Güclü və orta ailələrə baxış keçirilməklə balın miqdarı və keyfiyyətini müəyyənləşdirərək 
şanların balla dolmasına diqqət yetirin, nəzarət pətəyindən istifadə edilməklə balın ora daxil 
olmasını yoxlayın. Yalnız möhürlənmiş balı nəzərə alın. 

Qışlama üçün orta hesabla hər ailəyə 20-22 
kiloqram bal hazırlanmalıdır. Bu o deməkdir ki, onun 
bir ailə üçün miqdarı şanların üstündə oturan 
arıların sayından asılıdır. Onların hər birində 2500-
2700 qram bal olur. 

Artıq balı satmaq və ya şəxsi məqsədləriniz 
üçün süzün, başlanmamışdan əvvəl ehtiyac olduqda 
şəkər verərək balın miqdarını müəyyənləşdirin. 

Göstərilən qədərində bal çatmadıqda pətəklərə 
yem təknələri qoyun (Şəkil 18.1 və Şəkil 18.2). Zəif 
ailələrdə yem təknələri qoymayın: onların lazımi 
qüvvəsinin olmamasını nəzərə alaraq şəkər yemi 
hazırlamağa məcbur etməyin. Bu, ailələrə yem 
ehtiyatlarını güclü ailələrin hesabına verir. Zəif 
ailələr şəkəri hazırladıqdan sonra vaxtından əvvəl 
ölə və yaxud daha da çox zəifləyə bilər. 

1,5:1 ölçüsündə şəkər şərbəti hazırlayın (1,5 - 
şəkər hissəsi, 1 - suyun hissəsi). Bunun üçün 
məişətdə istifadə olunan suyu qaynayana kimi 
qızdırın, sonra qızdırıcı cihazın üzərindən götürün və 
ya su qaynadanı çıxardın, şəkər tökün və sürətlə 
qarışdırın. Şəkəri qaynamamışdan əvvəl və oddan 
götürülmədiyi vaxta kimi tökmək olmaz, çünki şəkər 
çox qızdırılan dibə töküldükdə o, karamelləşə bilər. 
Karamel arılar üçün zərərlidir. Şəkəri su ilə maye 
şəffaf rəng alana kimi qarışdırmaq lazımdır. Bu halda 
sürətli təmizliyindən asılı olaraq sarı rəngdə şərbət 
alınacaq. 

 
Şəkil 18.1. Çərçivə yem təknəsi 

 

 
Şəkil 18.2. Miler yem təknəsi 

Qatışıqlarla olan şəkərdən arıların yemlənməsi üçün istifadə oluna bilməz. Bu, onların 
ölümünə səbəb ola bilər. 
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Ailələrə qışda yem ehtiyatları çatmayan 
pətəklərdə qoyulan yem təknələrinə şirəni süzün 
(Şəkil 18.3). Şirəni miqdarında vermək lazımdır, 
axşam vaxtı bir dəfəyə 2 litr və ondan çox vermək 
olmaz. Bu, çox vacibdir, çünki yem təknələrindəki 
olan qida digər ailələrdən olan arıları cəlb edir. Onlar 
keşikçiləri keçmək və yem yığmağa çalışır. Bu alınsa, 
onlar öz ailələrindən olan arılarına işarə verir. Bu, 
təhlükəlidir, ona görə ki, hücumlar baş verə bilər və 
bu gündüz baş versə, hücuma məruz qalan ailə üçün 
çox təhlükəli olar. Hücumun (oğurluğu) 
başlanmasından sonra gecənin düşməsi isə başqa 
məsələdir. Arılar pətəklərindən yemi təknələrinə 
götürər, şanların qovuqcuqlarına daşıyar. Bu halda 
səhər hücum olmayacaq, çünki yem təknəsi boşalır 
və onun yanındakı təlaş bitir. 

 
Şəkil 18.3. Banka yem təknəsi 

Şəkər şirəsini mütləq fasilələrlə 2-3 gündən az olmayaraq şanlarda güləmin olduğu halda 
arılara verin (onu arıların gətirməsi üçün). Məhz çiçək tozu qıcqırma sintezi üçün kifayət qədər 
zülalı olan məhluldur.  

Şəkər verildikdə ara ona görə lazımdır ki, arılar növbəti yem gələnə kimi olan yemi 
yerləşdirə bilsin və qurutmağa çatsın. Yemin qurudulması üçün istilik lazımdır, ona görə də 
soyuq düşəndə şirə verilməməlidir və havanın istiləşməyini gözləmək lazımdır. 
 
 

204 
 



 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Payız-qış vaxtı arıçının vəzifəsinin (arı ailələrini tam qorumaq) nədən ibarət olmasına diqqət 
edin. 

2. Arıların düzgun qışlamasını təşkil etmək üçün onların hələ payızdan qışa hazırlamaq lazım 
olduğunu öyrənin və fikirlərinizi bir-birinizlə bölüşün.  

3. Şanlarda neçə nəsil arının yetişməsi üçün qış ehtiyatının olmasını öyrənin və diqqətinizdə 
saxlayın. 

4. Avqust ayında yuvadakı balın miqdarını müəyyən edərək ehtiyat yemi hesablayın və 
diqqətinizdə saxlayın.  

5. Balın keyfiyyətini müəyyən edərkən tərkibində gəzəngi maddələrinin olub-olmadığını 
müəyyənləşdirməyi yaddan çıxarmayın. 

6. Avqust ayında yem ehtiyatını əgər çiçəkləmə yoxdursa, şəkər hesabına tənzimləməyə diqqət 
yetirin. 

7. Şəkərin necə və nə vaxt verməyin lazım olduğunu öyrənin və birlikdə müzakirə edin. 

8. Şəkər şirəsini hansı fasilələrlə və necə verməyin lazım olduğuna diqqət edin.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arıların qışa hazırlığının öyrənilməsi 

• Arıxanada yüksək məhsuldarlıq və yaxşı 
qışlamanı təmin etmək üçün nə lazım 
olduğunu öyrənin.  

• Qışda arıların ölümünün qarşısını almaq 
üçün onların tələb olunan miqdarda yemlə 
təminatına diqqət edin. 

• Yem ehtiyatının azı dörd nəslə çatacağı 
miqdarda saxlanmasına diqqət edin. 

2. Praktik tədbirlərin öyrənilməsi 

• Arı ailələrinin yuvalarından şanların bir 
hissəsini götürün. 

• Aşağı hissəsində şanın üçdə bir hissəsi 
qədər boş qovuqcuğu olan çərçivələrdən 2-
5 ədəd pətəkdə saxlayın. 

• Avqustda baxış keçirilərkən balın təxmini 
miqdarını öyrənin. 

• Spirt və əhəng reaksiyalarının köməyi ilə 
balın tərkibindəki gəzənginin miqdarını 
təyin etməyin yolunu öyrənin. 

• Arıların şəkər şərbəti ilə yemlənməsinə nail 
olmağın yolunu öyrənin və yoldaşlarınızla 
fikir mübadiləsi aparın. 

• Bu işdə arıların gücünü nəzərə alın. 
• Qənnadı tullantılarından yem ehtiyatı üçün 

istifadənin niyə məqbul sayılmadığına 
diqqət edin. 

• Yemin nə qədər, hansı fasilə ilə verilməsini 
öyrənin. 

• Şərbətin niyə məhz isti olan vaxtda 
verilməsinin səbəbini öyrənin.   
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 18 

Sual 1. Nə vaxt qışa yem ehtiyatına hazırlığı başlamaq olar? 
A) Mayda; 
B) İyunda; 
C) İyulda; 
D) Avqustda. 
 
Sual 2. Gəzəngi məhsullarının nisbi keyfiyyətini nə vaxt müəyyən etmək olar? 
A) Avqustda; 
B) Mayda; 
C) İyunda; 
D) İyulda. 
 
Sual 3. Nə vaxt gəzəngini şəkərə dəyişmək olar? 
A) İyulda; 
B) Avqustda; 
C) Sentyabrda; 
D) Oktyabrda. 
 
Sual 4. Nə vaxt arılara şəkər şərbəti vermək lazımdır? 
A) Gündüz; 
B) Səhər; 
C) Axşam; 
D) İstənilən vaxt. 
 
Sual 5. Şəkərdən çox istifadə etmək olarmı? 
A) Olmaz; 
B) Olar; 
C) Lap çox olar; 
D) Qətiyyən olmaz. 
 
Sual 6. Arılara şəkər şərbəti verildiyi zaman güləm lazımdır, yoxsa yox? 
A) O qədər də yox; 
B) Lazımdır; 
C) Lazım deyil; 
D) Çox da vacib deyil. 
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Sual 7. Şəkər şərbətinin minimal verilmə arası neçə gün olmalıdır? 
A) 1 gün; 
B) 2-3 gün; 
C) 4 gün; 
D) 5 gün. 
 

Sual 8. Arılara şəkər şərbətini hazırlamaq üçün istilik lazımdır, ya yox? 
A) Lazımdır; 
B) Lazım deyil; 
C) Gah lazım olur, gah olmur; 
D) Əhəmiyyəti yoxdur. 
 
Sual 9. Arılar üçün şərbəti hansı nisbətdə hazırlamaq lazımdır? 
A) 1:1; 
B) 1:1,5; 
C) 1:2; 
D) 1:1,3. 
 
Sual 10. Qışlamaya şəkərin hazırlanması üçün ən münasib vaxt nə vaxtdır? 
A) İyul;  
B) İyun; 
C) Sentyabr; 
D) Avqust. 
 
Sual 11. Qab sobanın üstündə olarkən qaynar suya şəkəri tökmək olarmı? 
A) Olar; 
B) Olmaz; 
C) İşin gedişinə baxır; 
D) Arıçının istəyindən asılıdır. 
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19. Yuvaların qısaldılması və isidilməsi 
 

Sürfələrin bəslənməsini təmin etmək üçün mülayim mikroiqlim lazımdır. Sürfə yuvasında 
optimal temperatur 34,5-350C olmalıdır. Kifayət qədər yem və optimal nisbi rütubət olduğu 
təqdirdə sürfənin normal inkişafını təmin etmək mümkündür. 

Sürfə olan arı ailəsi pətəyi - sabit mikroiqlimi tənzimləyən nümunəvi termostatdır. Pətəkdə 
mikroiqlimi tarazlamaq üçün istiliktənzimləmə tələb olunur. İstiliktənzimləmə istiliyi saxlamaq, 
isidilmiş şanlara böyük həcm vermək və sürfəli yuvaları genişləndirmək məqsədini daşıyır. 
İstiliktənzimləyicinin funksiyası hamıya məlumdur: temperatur kəskin dəyişilən vaxt istiliyi 
qoruyub saxlayır. 

İstiliktənzimləmə, yəni isidilmə ən çox yazda temperaturun 300C-yə kimi dəyişildiyi vaxt 
lazım olur. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, ətrafda temperatur müsbət 50C olduqda pətəyin 
içində isə temperatur müsbət 350C ola bilər. Beləliklə, temperatur dəyişikliyini təmin etmək 
üçün yaxşı istiliktənzimləmədən istifadə etmək olar.  

Çöldə hava soyuq olduqda arılar həmişə yuvalarını qızdırır, bununla da onlar yuvada çoxlu 
isidilmiş boş yerin olmasına çalışır. Yuvada nə qədər çox isidilmiş boş yer olarsa, ailə bir o qədər 
də çox sürfə bəsləyə bilər. Əlbəttə ki, ailənin də imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. 

Arılar oturduğu yeri yaxşı isidə və sabit istiliyi qoruyub saxlaya bilər. Artıq şanlar lazımsız 
və məhv olunmalıdır. Mikroiqlimin sabitliyini təmin etmək üçün məhz bu əməliyyat yuvaların 
qısaldılması adlanır. Məsləhət olunur ki, şanlar arası (çərçivə aralıqları) məsafəni 12 
millimetrdən 8,5 millimetrə kimi azaldasınız. Bəslənmiş sürfələrin sayının artması işinə bu, 
müsbət təsir göstərir. Belə olduğu təqdirdə isidilmiş yerdə şanların sayı artacaq. 

Qısaldılmayan yuvada təkdivarlı isidilməyən pətəkdə 9 və ya 8 şanda yaşayan orta güclü 
ailədə bir saata olan istiliyin itkisi 3,6 kalori təşkil edir. Lazımsız istilik itkisinin qarşısını almaq 
üçün arılar ayda 6 kiloqram 170 qram baldan istifadə etməlidir. Yalnız bu pətəyin 10 santimetr 
qalınlığı olan yastıqça ilə isidilməsi (yuxarı) lazımsız itki rəqəmini 4 kiloqram 300 qrama kimi 
azaldır, yəni 2 kiloqram bala kimi qənaət olunur. Əsas isidilmə zamanı yuva qısaldılarsa, arılar 
yuvada 34-350 C temperaturu saxlamaq üçün baldan daha az, yəni ayda 3 kiloqram 940 qramdan 
istifadə edəcək. 

Təkdivarlı pətəkdə 6 çərçivəyə kimi yuvanı 
qısaldaraq arakəsmə taxtasının arxasının yan 
tərəflərindən yuva isidilərsə (yuva pətəyin 
mərkəzində arakəsmə taxtaların arasında 
yerləşərsə), arılar sürfələrin bəslənməsi üçün lazımi 
temperaturu saxlamaq məqsədi ilə 1 aya cəmi 2,4 
kiloqram baldan istifadə edəcək. 

Pətək nəinki yuxarı və kənarlar, həmçinin 
aşağı hissələrdən qızdırılsa, bala çoxlu qənaət etmək 
olar (Şəkil 19.1). Bu cür olduğu təqdirdə yuvada 
lazımi temperaturu qoruyub saxlamaq üçün cəmi 
2,4 kiloqram bal sərf olunacaq. 

 
Şəkil 19.1. Yuxarı və kənarlardan qızdırılmış 

yuva 
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Praktiki tədbirlər: 

Pətəyi yuxarı hissədən çərçivələrə kimi açın. 
Çərçivədən lazımsız şanları çıxardın və anbara aparın. 
Pətəkdə yuvaları elə qurun ki, arakəsmə taxtalarının arxasında istiləşdirici yastıqçalar 

qoymaq olsun. 
Sürfə ilə işləyən şanların sayından bir şan çox olan sürfəli yuvanı uçuş bacasının yanında 

ayrı qurmaq lazımdır.  
Sürfəli yuvaya arakəsmə taxta qoyun, sonra isə 

yemlə olan çərçivələr qoyun (Şəkil 19.2). Bütün 
çərçivələr arılarla dolu olmalıdır, çərçivə 
aralıqlarının eni isə 12 millimetrin yerinə 8,5 
millimetrə kimi azaldılmalıdır. 

Arakəsmə taxtanı qoyun və istiləşdirici 
yastıqçanı ona yaxınlaşdırın. 

Tavan taxtaları qoyun və onun üzərinə bir neçə 
layda kağız qoyun. Onun üstünə yastıqça qoyun. 

Pətəyi saman həsir və ya digər istiləşdirici 
materialların köməyi ilə isidin. Yalnız divarları örtün 
ki, o, pətəyin açılmasına mane olmasın. 

 
Şəkil 19.2. Yemlə olan çərçivələr 

Pətəyin altına quru saman, quru yarpaq və ya digər istiləşdirici material qoyun. 
Uçuş bacalarının ölçülərini elə tənzimləyin ki, 3-5 arı oradan keçə bilsin. 
Yuvaların qısaldılması və isidilməsini altlığın təmizlənməsi, bəzən də pətəyin dəyişdirilməsi 

ilə birgə aparın. 
İstilik başlayan kimi mərkəzi arakəsmə taxtasını götürün. Bunu qısaldılmadan təxminən 3-5 

həftə sonra eləyin. 
Pətəkdə arıların sıx yerləşdirilməsi və pətəyin mütləq qaydada isidilməsini nəzərə alaraq 

ora şanlar əlavə edin. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Pətəklərdə mülayim mikroiqlimin yaradılmasının nə üçün lazım olduğuna diqqət edin. 

2. İstiliktənzimləmənin ən çox nə vaxt lazım olduğunu öyrənin və yoldaşlarınızla bu mövzuda 
fikir mübadiləsi aparın.  

3. Yuvaların qısaldılmasının nə demək olduğuna diqqət edin. 

4. Yuvaların qısaldılmasının əhəmiyyətini öyrənin. 

5. Pətəklərin hərtərəfli qızdırılmasının əhəmiyyətini öyrənin. 

6. Bu mövzuda görülən praktik tədbirlərə diqqət edin və yoldaşlarınızla diskusiya keçirin. 

7. Öyrənilməsində çətinlik yaranan məsələlərdə müəllimin köməyindən istifadə edin.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Yuvaların qısaldılması və isidilməsi  

• Kifayət qədər yem və optimal nisbi 
rütubətin olduğu şəraitdə sürfənin normal 
inkişafını təmin etməyin mümkünlüyünü 
öyrənin. 

• Arı ailəsi pətəyinin sabit mikroiqlimi 
tənzimləyən nümunəvi termostat rolu 
oynamasına diqqət edin. 

• Yuvada çoxlu isidilmiş boş yerin olmasının 
nə üçün əhəmiyyətli olmasını öyrənin. 

• Yuvaların qısaldılmasının nə demək 
olduğunu öyrənin və birlikdə müzakirə 
edin. 

• İsidilməyən pətəklərdə orta güclü (8-9 
çərçivə) ailədə 1 saata olan istilik itkisinin 
neçə kalori olmasına diqqət edin və başa 
düşmədiklərinizi müəlliminizdən öyrənin. 

• İstiliyin düzgün tənzimlənməsi nəticəsində 
nə qədər bala qənaət olunduğuna diqqət 
edin və bunun iqtisadi səmərəsini gələcək 
işinizdə rəhbər tutun. 

2. Bu mövzu ilə əlaqədar verilən praktik 
tədbirlərin öyrənilməsi 

• Praktik tədbirlərin bütün bəndlərini (14 
bənd) birlikdə müzakirə edin və öyrənin. 
Aydın olmayan fikirlərin 
mənimsənilməsində müəllimin gücündən 
istifadə edin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 19 

Sual 1. Yuvaları qısaltmaq nə deməkdir? 
A) Lazımsız şanların ləğv edilməsi; 
B) Yuvanı kəsmək; 
C) Boş yeri doldurmaq;  
D) Əlavə şanlar yığmaq. 
 
Sual 2. Çərçivə aralığı qısaldıqda millimetrlə düzgün ölçünü (enini) seçin: 
A) 10 millimetr; 
B) 8,5 millimetr; 
C) 12 millimetr; 
D) 13 millimetr. 
 
Sual 3. Orta güclü arılarda 1 saata olan istiliyin itkisi nə qədərdir? 
A) 5 kalori; 
B) 4 kalori; 
C) 3,6 kalori; 
D) 2,6 kalori. 
 
Sual 4. Adi halda arılar 1 ayda nə qədər baldan istifadə edir? 
A) 5 kiloqram; 
B) 4 kiloqram; 
C) 6 kiloqram; 
D) 6 kiloqram 170 kiloqram. 
 
Sual 5. Pətəyə 10 santimetr qalınlığında yastıqça qoyulsa, bal sərfiyyatı nə qədər olar? 
A) 5 kiloqram; 
B) 4 kiloqram; 
C) 4,3 kiloqram; 
D) 4,7 kiloqram. 
 
Sual 6. Yuva qısaldılarsa, arılar 34-35 dərəcə Selsi temperaturu saxlamaq üçün nə qədər 
baldan istifadə edəcək? 
A) 3 kiloqram 940 qram; 
B) 4 kiloqram; 
C) 3 kiloqram 500 qram; 
D) 3 kiloqram. 
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Sual 7. Altı çərçivəli pətək hər iki tərəfdən isidilərsə, bal sərfiyyatı nə qədər olar? 
A) 3 kiloqram; 
B) 2,4 kiloqram; 
C) 3,2 kiloqram; 
D) 2,7 kiloqram. 
 
Sual 8. Uçuş bacası harada olmalıdır? 
A) Sürfədən uzaq; 
B) Sürfəyə yaxın; 
C) Əhəmiyyəti yoxdur; 
D) Sürfənin yanında. 
 
Sual 9. Uçuş bacasının neçə arı keçə biləcək həcmdə olmasının düzgün variantını seçin. 
A) 7-8 arı; 
B) 3-5 arı; 
C) 2-4 arı; 
D) 3-6 arı. 
 
Sual 10. İsidilmə üçün yuxarı və ya yan yastıqça olmalıdır, yoxsa yox? 
A) Olmalıdır; 
B) Olmamalıdır; 
C) Olsa da, olar, olmasa da; 
D) Arıçıdan asılıdır. 
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20. Əsas yaz yoxlanışı 
 

Əsas yaz yoxlanışı arıçıya ailənin vəziyyətini qiymətləndirmək, çatışmazlıqları aradan 
qaldırmaq üçün hərəkətləri düşünmək və əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə imkan verir, həmçinin 
arı ailəsinin inkişafı, arıların saxlanılması və məhsuldarlığının artırılması üçün nə və necə etmək 
lazım olduğunun zəruriliyini müəyyən edir. Əsas yaz yoxlanışı - ailənin saxlanılmasını 
yaxşılaşdırmaq və inkişafını planlaşdırmaq üçün həqiqətən arı ailəsinin vəziyyətinin yoxlanışıdır. 
Bu, gələcək yay, payız, həmçinin qışa hazırlıq üçün yararlı sayılan dəqiq işdir. 

İlk yaz baxışının keçirilməsi arıçıya arı ailəsi haqqında heç bir dəqiq və ətraflı məlumatlar 
vermir. Bu məlumatları yalnız arı yuvasına dəqiq baxış keçirildikdən (və ya əsas yaz yoxlanışı 
adlanır) sonra vermək olar. Bu yoxlanışı həyata keçirmək üçün pətəyi 5-10 dəqiqə, bəzən də çox 
açıq saxlamaq lazımdır. Bu, sürfənin soyuqlaması və ananın yumurta qoymasının dayandırılması 
ilə təhlükəlidir, ona görə də sakit, isti havada kölgədə havanın temperaturu 14-150C-dən az 
olmadıqda yoxlanışı keçirmək lazımdır. Yoxlanışın məqsədi - hər bir ailə və yuvanın vəziyyətini 
müəyyən etmək, həmçinin onun gələcək inkişafı və artımı üçün lazımi tədbirlər görməkdən 
ibarətdir. 

Əsas yaz yoxlanışı zamanı 

Ailənin sağlamlığı, yəni ailədə ananın olub-olmaması, yaşlı, yoxsa gənc olması, 
məhsuldarlığı, sağlamlıq durumu və ya ailənin kifayət qədər güclü olması (yəni arıların neçə 
şanın üzərinə qonması) müəyyən edilir. 

Sürfə necədir və nə qədərdir (sürfə bütöv, qarışıq, hörülmə, çürümə və ya askosferoz 
xəstəlikləri ilə xəstədir və s.)? 

Pətəkdə bal varmı, hansı miqdardadır, şəkərlənməyib ki, turşumayıb kı, kiflənməyib ki? 
Yuvada şanlar balla necə yerləşdirilib? 
Yuva necədir, yuva güclü ailəyə nisbətən ensizdirmi, yəni məsələn, erkək qovuqcuqlarla, 

kifayət qədər köhnə (qara), kiflənmiş və deşikli sayılan, hamar olmayan, güləmlə xarab olmuş və 
ya güvə və gəmiricilər tərəfindən yeyilmiş pis şanlar, arıların qonmadığı şanlar varmı? 

İshal nəticəsində arıların nəcisi ilə şanlar və pətək çirklənməyib ki? 
Hər hansı bir xəstəliyin əlaməti yoxdur ki? 
Yuvaya baxış keçirmək lazımdır. Bunun üçün pətəyin qapağı, istiləşdirici materialları və 

qismən tavanını (və ya müəyyən hissəsini) çıxarmaq lazımdır. 
Ailənin gücü, hər hansı bir şanın yararlı olub-olmadığı müəyyən edilərək hər çərçivə 

ehtiyatla çıxarılır və diqqətlə baxış keçirilir. Eyni zamanda arıların olduğu çərçivə aralıqlarının 
sayı, şanların yararlı olub-olmadığı göstərilərək ailənin gücü müəyyən edilir. 

Arıların neçə çərçivə aralığında olduğunu göstərərək ailənin gücünü müəyyən etmək 
lazımdır. Əgər arılar 7-8 yuva çərçivəsinin üzərinə yaxşı qonubsa, bu cür ailələr gücünə görə orta 
güclü ailə hesab olunur. Arılara yaxşı qulluq olunduqda onlar sürətlə artır və ilk yığıma kimi 
(məsələn, xaşadan) yaxşı inkişaf edir. 9 və daha çox çərçivənin üzərinə qonan arılar güclü ailə, 5-
6 çərçivəyə qonan arılar isə zəif ailə hesab olunur. 
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Zəif ailələrə, xüsusilə yaxşı qulluq olunmalıdır. Düzgün qulluq və yaxşı ana olduqda onlar 
həmişə yaz beçələri (yeni yaranan ailələri) inkişafına keçir. 5 çərçivəyə qonan ailələri digər 
ailələrlə birləşdirmək lazımdır. Tək inkişafa nisbətən birləşmiş ailə ilə inkişafda olan ailə müsbət 
nəticələr verəcək. Bütün yararsız şanları yuvadan çıxardın. Bunu eləmək çətin deyil, çünki 
hazırda ailədə, adətən sürfə və bal çox az olur. 

Çıxarılmış çərçivələr əvəzinə, bal və şan olan ehtiyat çərçivələri qoymaq lazımdır. 
Bal ehtiyatlarının keyfiyyəti və kəmiyyətini müəyyən etmək lazımdır. Əgər bal bərkdirsə, 

onu tədricən möhürdən açmaq və isti otaqda 12-18 saat qızdırmaq lazımdır, sonra isə ilıq su ilə 
üzərinə çiləyib arılara vermək lazımdır. 

Ailənin yuvasında bal çatışmadıqda arılara bal və ya qatı şəkər şərbəti (1 hissə suya 2 hissə 
şəkər) olan çərçivələr verilir. 

Əsasən soyuq yaz vaxtı yuvada güləm az olduqda və ya heç olmadıqda ailəyə güləmli 
çərçivə verilir. 

Ailədə olan bütün yem ehtiyatının sərf olunmasını gözləməyərək arı ailəsinin yuvasında 
daimi yemin miqdarına nəzarət edilir. Yazda arıları çox bal və güləm ehtiyatı ilə təmin etmək - 
səmərəli arıçılığın ən vacib üsullarından biridir. Ona görə də yığım olana kimi arılara yem 
vermək lazımdır. 

Yoxlanış zamanı məlum olunsa ki, ana zəifdir, onu dərhal dəyişmək lazımdır. 
Ananın keyfiyyətinə sürfəyə görə qiymət verilir. Əgər sürfə çoxdur və bütövdür, həmçinin 

bütün qovuqcuqların üzərində varsa, ana yaxşıdır. Hörülmüş sürfə, yəni bir qovuqcuğu 
möhürlənən, ikincisinin yanında sürfə olan, üçüncü qovuqcuq boş olan, dördüncü qovuqcuqlar 
və çiçək tozu ilə olan və sair sürfələr ana və ya ailənin çatışmazlığının əlamətidir. Ana xəstə, 
həmçinin ailə zəif və ya xəstə olduğu təqdirdə bu hala rast gəlmək olar.  

Əsasən erkən yazda zəif ailə bütün qovuqcuqları təmizləməyi çatdırmır, ana isə yalnız 
təmiz qovuqcuqlara yumurta qoyur, bu səbəbdən də bu cür halda, hətta yaxşı ana olduqda bütöv 
sürfə almaq olmaz. 

Güləmlə dolu olan çərçivələrdə də bütöv sürfə olmur. Bunu nəzərə alaraq ilk sürfəyə görə 
yaxşı ananı çıxdaş etmək olmaz. Şübhəli hallarda sürfəni nəzarətdə saxlamaq lazımdır. 2-3 
həftədən sonra sürfə (hörülmüş) yenidən dağıdılsa, ailə də inkişafdan geri qalsa, bu cür ana əvəz 
olunmalıdır. 

Arı sürfəsinin arasında “qozbel” sürfəsinə (arı qovuqcuqlarında erkək arı sürfəsi) rast 
gəldiyi halda da ananı əvəz edin. O, yaşlı və ya erkəkləşmiş (spermayığıcıda) ananın olduğunu 
təsdiq edir, onu əvəz etmək lazımdır. 

Yoxlanış zamanı nəzərə almalısınız ki, yem olmadıqda, həmçinin şanlar ishalla çox 
çirkləndikdə hətta yaxşı ana yumurta qoyulmasını azalda və tamamilə dayandıra bilər. 

Yuvaya baxış keçirilərkən sürfənin sağlamlığına xüsusi diqqət verin. Sağlam sürfələr parlaq, 
ağ, sədəf rəngində olur, həmçinin şanların qonşu ərazisində olan sürfə ilə təxminən eyni yaşda 
olur. Xəstə sürfələr qeyri-normal vəziyyətdə ola bilər. Normadan kiçik sürfələr aşağıdakı 
şəkildəki formada yerləşir (Şəkil 20.1). 
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Şəkil 20.1. Sürfələr 

 
Xəstə arılar başqa yerdə yumrulana bilər. Onlar 

parıltısını itirir, saralır, tündləşir, həmçinin çürüyür 
və onların pis qoxusu olur. Xəstə sürfə ilə olan şan 
qarışıq halda olur, onun yanında isə yumurtalar, 
möhürlənmiş sürfə, kiçik yaşlı və yaşlı sürfələrlə olan 
qovuqcuqlar yerləşir (Şəkil 20.2). 

Baxış keçirildikdən, həmçinin ailə və yuvanın 
vəziyyəti müəyyən edildikdən sonra bütün 
göstəriciləri arıxana jurnalına qeyd edin. Sonra isə 
digər pətəyə baxış keçirdin. Yoxlanış zamanı ailədə, 
həmçinin aşağıdakı çatışmazlıqlara rast gəlmək olar: 
bəzi ailələrin kifayət qədər yemlə təmin olunmaması, 
ananın təcili yerləşdirilməsi və anasız olan ailələrin 
normal ailələrə birləşdirilməsi ilə həll olunan 
anasızlıq məsələsi, dərhal əvəzolunması tələb olunan 
erkək və ya tamamilə yararsız analar (çolaq analar), 
yuvanın şanlarının ishalla çirklənməsi (ishalın hansı 
növə aid olduğunun müəyyən edilməsi), yararsız 
şanlarla olan yuvalar dərhal əvəz olunmalı, yığım 
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olduqda və arılar kifayət qədər güc topladıqda 
şanların bərpası üçün süni şan verilməlidir, ailənin 
sürətli zəifləməsini sürfə və ya gənc arıların hesabı 
ilə artırmaq lazımdır.  

Göstərilən bütün nöqsanlar tezliklə aradan 
qaldırılmalıdır.  

Yaz yoxlanışının nəticələri cədvəl və aidiyyatı 
aktda qeyd olunmalıdır.   

 
Şəkil 20.2. Yumurta, möhürlənmiş və böyük 

sürfə 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Əsas yaz yoxlanışının nə olduğunu düşünün və onun haqqında mövcud bilikləri öyrənin.  

2. Əsas yaz yoxlanışında nəyin müəyyən edildiyini öyrənin. 

3. Sürfələrin vəziyyəti, balın miqdar və keyfiyyəti, şanların müxtəlif cəhətdən keyfiyyətini 
öyrənin və aranızda müzakirə edin. 

4. Arıların gücü, sağlamlığını nəzəri cəhətdən öyrənin, bu sahədə bilmədiklərinizi 
müəlliminizdən soruşun.  

5. Hansı ailələrin güclü və ya zəif olduğunu öyrənin və nə tədbir görmək lazım olduğuna diqqət 
edin. 

6. Ananın varlığı və keyfiyyətini yoxlayın və ehtiyac olarsa, ona müvafiq tədbirlər görməyi 
öyrənin. 

7. Yaz yoxlanışının nəticələrini öyrənəndən sonra müvafiq tədbirlər görməyi unutmayın. 
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arı ailəsinə yaz baxışının keçirilməsi 

•  Əsas yaz yoxlanışında məqsədin nədən 
ibarət olmasına diqqət edin. 

• Əsas yaz yoxlanışı arı ailəsinin 
saxlanılmasını yaxşılaşdırmaq və inkişafını 
planlaşdırmaq üçün arı ailəsinin 
vəziyyətinin yoxlanışının olmasını 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Yoxlanışa nədən başlamaq lazım olduğuna 
nəzər yetirin. 

2. Əsas yaz yoxlanışı zamanı görüləcək işlərin 
öyrənilməsi 

2.1. Ananın durumunun öyrənilməsi 

2.2. Ailənin gücünün müəyyən edilməsi 

2.3. Bal və güləm ehtiyatının kəmiyyət və 
keyfiyyətinin öyrənilməsi 

2.4. Arı sürfələrinin nəzarətdə saxlanmasının 
öyrənilməsi 

• Ailədə ananın olub-olmaması, yaşlı, yoxsa 
gənc olması, məhsuldarlığı, sağlamlıq 
durumu və ailənin gücünü müəyyən edin. 

• Ana çolaqdırsa, onu dəyişməyi unutmayın. 
• Ana sürfəsinin arasında “qozbel” sürfəsinə 

rast gəldikdə nə etmək lazım olduğunu 
öyrənin. 

• Şanlar ishalla çirkləndikdə ananın 
yumurtlamasını diqqət mərkəzində 
saxlayın. 

• Ananın durumuna qiymət verərkən 
sürfələrin vəziyyətinə (çoxluq, bütövlük, 
bütün qovuqcuqların üstündə olmasına) 
diqqət edin. 

•  Ailənin gücünü müəyyən edərkən 
çərçivələrə diqqətlə baxmaq, çərçivə 
aralıqlarının sayı, şanların yararlı olub-
olmadığını nəzərdən keçirməyi unutmayın. 

• Arıların gücünü müəyyən edərkən neçə 
çərçivə üzərində olmasına diqqət edin və 
yoldaşlarınızla müzakirə edin. 

• Zəif ailələrə qulluq etməyi öyrənin, 5 
çərçivə üzərində olan ailələrin 
birləşdirilməsini unutmayın. 

• Yararsız şanların yuvadan çıxarılması, 
əvəzində yenilərinin qoyulmasına diqqət 
edin. 
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• Bal və güləm ehtiyatının həm miqdarı və 
həm də keyfiyyətini yoxlamağı diqqətinizdə 
saxlayın. 

• Ailədə yem çatışmazlığı müşahidə 
olunduqda şəkər şərbəti (hazırlama 
qaydasını öyrənin) ilə yemləməyi 
unutmayın. 

• Şanlar üzərində sürfələrin bütövlüyünü 
yoxlayın və ananın sağlamlığını 
dəqiqləşdirin. 

• Sürfənin sağlamlığını diqqət mərkəzində 
saxlayın və tədbir üçün fikir mübadiləsi 
aparın. 

• Xəstə sürfələrlə olan şanların rəngi, 
parıltılılığı, qoxusuna diqqət edin və lazımi 
tədbirlər görün. 

3. Baxışdan sonrakı vəziyyətin öyrənilməsi 

• Baxışdan sonra bütün göstəriciləri arıxana 
jurnalında qeyd edin. 

• Göstərilən bütün nöqsanların aradan 
qaldırılması üçün tədbirlər planı hazırlayın. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 20 

Sual 1. İlk yaz yoxlanışı hansı temperaturda keçirilir? 
A) 50 C; 
B) 110 C; 
C) 150 C; 
D) 170 C. 
 
Sual 2. Arılar neçə çərçivə üzərində olduqda ailə güclü hesab olunur? 
A) 9 və daha çox; 
B) 10-11; 
C) 8-9; 
D) 12-13. 
 
Sual 3. Orta ailələrdə arılar neçə çərçivə üzərində olur? 
A) 10-11; 
B) 7-8; 
C) 5-6; 
D) 8-9. 
 
Sual 4. Zəif ailələrdə arı neçə çərçivə üzərində olur? 
A) 7-8; 
B) 9-10; 
C) 6-7; 
D) 5-6. 
 
Sual 5. Ailə neçə çərçivə üzərində olanda birləşdirilir? 
A) 5; 
B) 4; 
C) 7; 
D) 6. 
 
Sual 6. Sağlam ailədə sürfələr necə olur? 
A) Qırmızı, ağ rəngdə; 
B) Parlaq, ağ, sədəf rəngində; 
C) Qara, parlaq rəngdə; 
D) Qonur rəngdə. 
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Sual 7. Ailəyə şəkər şərbəti hansı nisbətdə verilməlidir? 
A) 2 hissə su, 1 hissə şərbət; 
B) 1 hissə su, 2 hissə səkər; 
C) 1 hissə su, 1 hissə şəkər; 
D) Çoxu su, az şəkər. 
 
Sual 8. Ananın keyfiyyətinə nəyə görə qiymət verilir? 
A) Sürfəyə görə; 
B) Yumurtaya görə; 
C) Uçuşa görə; 
D) Arıların vızıltısına görə. 
 
Sual 9. Ana hansı halda yumurta qoymağı azalda və tamamilə dayandıra bilər? 
A) Uçuşda olanda; 
B) İstirahət edəndə; 
C) Şanlar ishalla çirklənəndə; 
D) Yığım vaxtı. 
C; 
D) 170 C. 
 
Sual 2. Arılar neçə çərçivə üzərində olduqda ailə güclü hesab olunur? 
A) 9 və daha çox; 
B) 10-11; 
C) 8-9; 
D) 12-13. 
 
Sual 3. Orta ailələrdə arılar neçə çərçivə üzərində olur? 
A) 10-11; 
B) 7-8; 
C) 5-6; 
D) 8-9. 
 
Sual 4. Zəif ailələrdə arı neçə çərçivə üzərində olur? 
A) 7-8; 
B) 9-10; 
C) 6-7; 
D) 5-6. 
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Sual 5. Ailə neçə çərçivə üzərində olanda birləşdirilir? 
A) 5; 
B) 4; 
C) 7; 
D) 6. 
 
Sual 6. Sağlam ailədə sürfələr necə olur? 
A) Qırmızı, ağ rəngdə; 
B) Parlaq, ağ, sədəf rəngində; 
C) Qara, parlaq rəngdə; 
D) Qonur rəngdə. 
 
Sual 7. Ailəyə şəkər şərbəti hansı nisbətdə verilməlidir? 
A) 2 hissə su, 1 hissə şərbət; 
B) 1 hissə su, 2 hissə səkər; 
C) 1 hissə su, 1 hissə şəkər; 
D) Çoxu su, az şəkər. 
 
Sual 8. Ananın keyfiyyətinə nəyə görə qiymət verilir? 
A) Sürfəyə görə; 
B) Yumurtaya görə; 
C) Uçuşa görə; 
D) Arıların vızıltısına görə. 
 
Sual 9. Ana hansı halda yumurta qoymağı azalda və tamamilə dayandıra bilər? 
A) Uçuşda olanda; 
B) İstirahət edəndə; 
C) Şanlar ishalla çirklənəndə; 
D) Yığım vaxtı. 
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21. Qışlama yerindən çıxarılmazdan əvvəl arılara qulluq 
 

Qışlamanın sonunda arı ailəsi xüsusi topa adlanan vəziyyətdə olur, bu isə bal şanlarında 
yerləşən arıların qapçağabənzər düzümünə bənzəyir, həmçinin şanlar və şan qovuqcuqları 
arasında olan məsafəni tutur. Arıda qış ərzində uçmayan dövrü ilə bağlı olan bir çox problemlər 
yaranır. 

Pətəkdə çox vaxt arıların orqanizminə mənfi təsir göstərən nəmişlik yüksək olur. Havanın 
yüksək rütubəti şəraitində arıların orqanizmində sürətlə nəcis yığılır. Arı bütün qışı mədəsini 
boşaltmır. Suyun sürətlə yığılması nəinki arının arxa bağırsağına təzyiq göstərir, həmçinin də 
onun nəfəs borusunu su ilə dolduraraq asfiksiyaya (arının boğulmasına) səbəb ola bilər. 

Hazırda arı ailəsinin yuvasında sürfə doğulur. Bu səbəbdən arılar yuvanın mərkəzində 
temperaturu 240C-dən 350C-yə kimi artırır. Bu isə istiliyi qorumaq üçün yem ehtiyatlarının 
çoxalmasına səbəb olur. Bundan başqa, doğulduğu vaxtdan üç günlük yaşına kimi gənc sürfələri 
yemləmək üçün ana südü verilməlidir. 

Arılara ana südü verdikdən sonra onların orqanizmində zülal çatışmazlığı əmələ gəlir, çünki 
18 günlük yaşından yuxarı olan arılarda zülal olmur. Bu səbəbdən də arı orqanizmində zülal 
birləşmələrinin çatışmazlığı əmələ gəlir. Bu isə arı orqanizminin qocalmasına səbəb olur. Məhz 
arının fizioloji yaşı orqanizmdə olan zülalın tərkibindən asılıdır. Orqanizmdə nə qədər çox zülal 
olarsa, bir o qədər də arı cavan olur. Arı zülalı nə qədər çox sərf etsə, bir o qədər də tez qocalar. 

Açıq havada qışlayan arı ailələri üçün istiliyin olması təhlükəlidir. Əgər istilik davamlıdırsa, 
ailənin yuvasında temperatur artır. Bu, ananın yumurta qoymasına şərait yaradır. Artım başlayır. 
Bunun üçün arılar çoxlu bal sərf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar sürfə ilə sərhəd olan baldan 
istifadə edir. 

Bu səbəbdən də sürfənin yanında boş qovuqcuqlar olur. İstilik vaxtı topa nə qədər çox 
genişlənir və uzanırsa, qovuqcuqlar bir o qədər də çox olur. Soyuq düşən vaxt, əsasən də şaxtalı 
havada arılar sıx yığılır və şanlarda az yer tutur. Məhz onlar anadır, yemləyici-bəsləyicidir və öz 
vəzifələrini dəqiq yerinə yetirir. 

Arılar sürfəni elə seçməlidir ki, gələcəkdə ora yerləşdirildikdən sonra onu heç vaxt tərk 
etməsin. Şanlarda arılarla olan yerin azalması topadan ayrı düşən arıların bal ehtiyatı ilə 
əlaqəsini kəsir. Nəticədə arı ailəsi acından ölür. 

Arıların qışlamasının son günlərində yem çatışmazlığı səbəbindən arıların acından ölməsi 
halları müşahidə olunur. Bu hətta pətək və arıların ac qaldığı şanlarda bal olduğu təqdirdə də baş 
verə bilər. Soyuq baldan arı hərəkətsiz olur, sonra isə ölür. 

Arılar topanın üzərində olan balı öz istiliyi ilə qızdırır. Topanın aşağı hissəsi və ya yanları, 
hətta kənarlarında belə bal soyuq olur və bu səbəbdən də yararsız olur. Arılar qonşu şanların 
üzərinə qonmadıqda onlardan alınan baldan istifadə olunmur. Müsbət 70C və daha aşağı 
temperaturda arı topadan kənarda fəallığını itirir. Bu səbəbdən arı hər hansı bir səs və titrəyişə 
reaksiya verərsə, tez ölər. 

Qışlama yerlərində olan pətəklər xüsusi qəfəsələrdə biri-birinə çıxışı olmaq şərti ilə 
hazırlanmalıdır. Onlar qapaqsız olmalı, həmçinin orada bir az istilik qalmalıdır. Yalnız tavan 
taxtalarına qoyulan qamışlı həsirlərdən istifadə etmək olar. 
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Qışlama yerlərində əlverişli temperatur 00C-dən 40C-yə kimi olmalıdır, bəzi hallarda isə 
aşağı düşə bilər. Bu nəinki qışlama yerinin növü, həmçinin digər amillərdən asılıdır: ailənin gücü, 
yemin keyfiyyəti, havanın rütubəti, pətəyin növü, istilik, açıq bacaların ölçüləri və başqa 
amillərdən. Bütün hallarda arılar üçün ən əlverişli temperatur arıların sakit olduğu vaxtda olan 
temperaturdur. 

Bir çox halda (qışlama yerlərində) pətəklərdə orta güclü ailə üçün ventilyasiyanı açıq yuxarı 
və qismən aşağı bacaların açılması, eyni zamanda altlıq, divarlar və boş tavanlardan havanın 
keçməsi, həmçinin az istiliklə nail olmaq olar.  

Pətəkdə bacaların sayını azaltmaq və ya çoxaltmaq, bəzən də istiliklə ventilyasiyanı təmin 
etmək mümkündür. Bütün hallarda arıların saldığı minimal səs qışlama yerlərində əlverişli 
temperaturun olması, həmçinin yuvaların ventilyasiyasının normada olduğunu təsdiqləyir. 

 
21.1. Arıların qışlama vəziyyətinin müəyyən 
edilməsi 

Qışlama yerində olan psixrometrdən həm 
quru, həm də nəm termometrin göstəricilərini 
götürün və cədvəlin köməyi ilə mikroiqlimin 
parametrlərini müəyyən edin (Şəkil 21.1): quru 
termometr, əsasən arıxana jurnalında olan 
temperaturu qeyd edin, nisbi rütubəti isə 
cədvəldən götürün (Cədvəl 21.1): məsələn, quru 
termometrdə sütun müsbət 20C, nəm termometrdə 
isə müsbət 10C-də durur, beləliklə, cədvəldə bu 
göstəricilərin arasında olan rəqəm olur: 82 faiz. Bu, 
nisbi rütubət, ən əlverişli rütubətə yaxındır. Həm 
quru, həm də nəm termometrlər müsbət 20C-ni 
göstərərsə, nisbi rütubət 100 faiz təşkil edəcək. Bu 
rütubət çox yüksəkdir və aşağı salınmalıdır. 
 
 

 
Şəkil 21.1. Psixrometr (quru və nəm 

termometr) 
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Quru termometrin 
göstəriciləri 

İslanmış termometrin göstəriciləri 
0 +0.5 +1 +1.5 +2 +2.5 +3 +3.5 +4 +4.5 +5 

0 
+0.5 
+1 

+1.5 
+2 

+2.5 
+3 

+3.5 
+4 

+4.5 
+5 

+5.5 
+6 

+6.5 
+7 

+7.5 
+8 

100 
90 
81 
72 
64 
56 
50 
45 
36 
30 
25 
20 
15 
- 
- 
- 
- 

- 
100 
90 
82 
73 
65 
57 
51 
44 
37 
32 
27 
21 
16 
12 
- 
- 

- 
- 

100 
91 
82 
7 

68 
58 
52 
45 
39 
34 
28 
23 
18 
14 
- 

- 
- 
- 

100 
91 
82 
74 
67 
59 
53 
46 
40 
35 
29 
24 
20 
16 

- 
- 
- 
- 

100 
91 
83 
75 
67 
60 
54 
48 
42 
36 
31 
26 
22 

- 
- 
- 
- 
- 

100 
91 
83 
75 
68 
61 
55 
49 
43 
37 
32 
28 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
92 
84 
76 
70 
62 
56 
50 
44 
39 
34 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
92 
84 
76 
70 
63 
58 
51 
45 
40 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
92 
84 
77 
70 
64 
57 
52 
46 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
92 
85 
78 
71 
65 
59 
53 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
91 
85 
78 
71 
65 
59 

Cədvəl 21.1. Qışlama yerində havada nisbi rütubəti müəyyən etmək üçün psixrometrik cədvəl 
 
Narahat edilmiş arı ailəsi olan pətəyin bacasına apiskop yarpaqaltlığı borusunu qoyun, 

qulaq hissələrinə isə bu qurğunun plastmas şarlarını salın. 
 
Diqqət! Ac arılar yarpaqların xışıltısına bənzər səs salır. İstiləşdirici materialı çıxartsanız, 
çərçivələrin üzərində çoxlu arı görəcəksiniz. Hər şey yaxşı olanda arılar çərçivələrin yuxarı 
lövhələrinin aşağı hissəsi və ya onların səviyyəsində oturur. Yaxşı qışlayan ailə çox səs salmır, 
pətəyə barmaqla vurulduqda isə mehribancasına cavab verir (səsi qaldıraraq) və tez susur. Əgər 
səs uzun müddət dayanmırsa, bu o deməkdir ki, qışlama pis keçir. Ölümə yaxın olan və ya artıq 
ölmüş ac ailələrdən heç bir səs gəlmir. 

Lakin pətəyə barmaqla vurmaqdan çox sui-istifadə etmək olmaz, çünki bu, ailənin 
sakitliyini pozur. Arılara soyuq olanda, həmçinin yuvada isti, nəm və ya çox isti olanda və ya 
onların gəmiricilərlə təlaşlanması hallarında arılar səslərini qaldırır. Yoxlamaq üçün vərəqin 
kağızından istifadə edin. 
50x20 kvadrat santimetr ölçüsü olan möhkəm kağız vərəq götürün, üzərində pətəyin nömrəsini 
yazın və bacadan pətəyin içinə qoyun. 1-2 həftədən sonra vərəqi çıxardın və baxın. Onun 
üzərində yuvadan tökülmüş mum qırıntıları olacaq. Vərəq nəm və ya kiflənə də bilər: bu, çoxlu 
nəmişliyin olmasını təsdiq edir. Vərəqdə bal olarsa, bu o deməkdir ki, yüksək nəmişlik 
səbəbindən bal durudur. Vərəqdə ölü arılar varsa, arıların köpmüş qarıncıqlarına fikir verin. Ölü 
arıları isti otağa salın. Yenicə donmuş və ya ölmüş arılar fəallaşır (dirilir). Vərəqdə olan bərkimiş 
bal onu təsdiqləyir ki, bal şanlarda bərkiyir və qışda istifadə üçün yararsız ola bilər. 
Pətəyin yuxarı və aşağı bacalarını geniş açın, qışlama yerində nəmişliyi azaltmaq üçün 
rəzələrdən istifadə edərək ventilyasiya qurğularında olan yarıqları böyüdün. 
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Temperaturu aşağı salmaq üçün ventilyasiya borularında yarıqları geniş açın ki, balın 
bərkiməsi yubansın. 

Termometri elə qoyun ki, onun göstəriciləri arı ailəsinin mərkəzində yerləşsin. Əgər 
temperatur 34-350C-ni göstərirsə, deməli, ailədə sürfə var. Bu, yemin olmasının göstəricisidir.  

Psixrometrin göstəricilərini yoxlayın. Əgər o, çox qurudur, məsələn, 55 faiz nisbi rütubətdə 
və ya azdırsa, arılara su lazımdır. 

Yemə ehtiyacı olan qışlayan arı ailəsinin yuvasının üzərindən çərçivələrin yuxarı taxtalarına 
şanlara nisbətən eninə qoyulmuş karandaş qalınlığında olan çubuqlarda ballı şan qoyun ki, balı 
ovuc bağlanan ölçüsündə möhürləyə biləsiniz. 

Şanda arı topasının yerləşdiyi mərkəz hissəsinin üzərindən 15-18 millimetr diametri olan 
yarıq açın. Şanın üzərinə, həmçinin taxta və faner qoyun. Onları sıx yerləşdirdikdən sonra 
üstündən yastıqça ilə topanı istilədin. Ballı şan olmamaq şərti ilə birlaylı cunada bərkidilmiş 
şəkərlənmiş balı arılara verin. 

Bal olmayanda bankaları üzü aşağı çevirərək arılara bankalarda 1:1,5 ölçüsündə (bir hissəsi 
su və 1,5 hissəsi şəkər) şəkər şərbəti verin. Bankanın ağzını qabaqcadan su ilə isladılmış cunaya 
sarıyın. Ehtiyac olduqda bankalarda suyu da eyni qayda ilə verin.  
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıda qış ərzində uçmayan dövrü ilə bağlı olan bir çox problemlərin yaranmasının səbəbini 
öyrənin. 

2. Pətəkdə nəmişliyin yüksək olmasının nəyə səbəb ola biləcəyini öyrənin.  

3. Qışda arı pətəyində istiliyin çox olmasının arı üçün hansı təhlükəni törədə biləcəyini 
araşdırın və yoldaşlarınızla müzakirə edin.  

4. Bəzi hallarda (qışın sonunda) pətəkdə bal ola-ola arıların ölməsinin səbəbini öyrənin və 
gələcək işinizdə əsas tutun.  

5. Pətəkdə ventilyasiyanı təmin etməyin sadə üsuluna diqqət edin. 

6. Arıların qışlama vəziyyətinin müəyyən edilməsi yollarını öyrənin və başa düşmədiklərinizi 
müəlliminizdən soruşun. 

7. Balın yararsızlığını yoxlamağın qaydasını öyrənin və öz aranızda müzakirə edin. 

8. Psixrometrin iş prinsipini öyrənin və gələcək işinizdə tətbiq etməyi nəzərinizdə saxlayın.   
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Qışlama dövrüdə arılarda əmələ gələn 
müxtəlif halların öyrənilməsi 

• Qışlama dövründə arıların asfiksiyasının 
(arının boğulması) hansı səbəbdən yarandığını 
öyrənin. 

• Arı qocalmasının səbəbini öyrənin, zülalın 
onların həyatındakı mühüm roluna diqqət edin. 

• Qışlama vaxtı balalamanın olması, qəflətən 
soyuq və şaxtalı havanın başlamasının nəyə 
səbəb ola biləcəyini araşdırıb öyrənin. 

• Arıların hansı temperaturda topadan kənarda 
öz fəallığını itirməsi, nəticədə ölməsinə diqqət 
edin. 

• Arıların hər hansı bir səs və titrəyişə reaksiya 
verməsinin nəticəsinə diqqət edin. 

• Bacaların sayını artırıb-azaltmaq, bəzən də 
istiliklə ventilyasiyanı təmin etməyə diqqət 
edin. 

2. Arıların qışlama vəziyyətinin müəyyən 
edilməsi 

• Psixrometrdən istifadə edərək pətəkdəki 
mikroiqlimi (istilik və rütubəti) müəyyən 
etməyi öyrənin. 

• Psixrometrik cədvəldən istifadə etməyi 
öyrənin. 

• Qışlayan arıların pətəyinə toxunarkən onların 
çıxartdığı səsə uyğun olaraq vəziyyətini 
müəyyən etməyi öyrənin və başa 
düşmədiklərinizi müəlliminizdən soruşun. 

• Pətəyin altına kağız vərəq qoymaqla ailənin 
vəziyyətinin hansı yerdə olduğuna diqqət edin 
və bu təcrübənin aparılma üsulunu birlikdə 
müzakirə edin. 

• Pətəkdə termometr yerləşdirməklə ailədə 
balalamanın başlamasını müəyyən edin. 

• Psixrometrin göstəricilərinə əsasən pətəkdə 
suya ehtiyac olduğunu müəyyən edin və tədbir 
görün. 

• Qışın sonunda qışlama yerində arıları 
yemləməyin yolunu öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 21 

Sual 1. Qışlama yerində mikroiqlimi müəyyən etmək üçün hansı cihaz lazımdır? 
A) Termometr; 
B) Psixrometr; 
C ) Siptometr; 
D) Monometr. 
 
Sual 2. Arıların qışlaması üçün ən əlverişli temperaturu seçin. 
A) Müsbət 100C; 

B) Müsbət 40C; 
C) 00C; 
D) Mənfi 20C. 
 
Sual 3. Arıların qışlaması üçün optimal rütubət nə qədər olmalıdır? 
A) 100 faiz; 
B) 90 faiz; 
C) 80 faiz; 
D) 70 faiz. 
 
Sual 4. Pətəyə barmaqla təsir edildikdə arıların çox səs salması nəyi göstərir? 
A) Sevindiklərini; 
B) Qorxduqlarını; 
C) Yaxşı qışladıqlarını; 
D) Qışlamanın pis keçdiyini. 
 
Sual 5. Pətəyə barmaqla vurulduqda arıların səs salıb tez susması nəyi göstərir? 
A) Qışlamanın yaxşı keçdiyini; 
B) Qışlamanın pis keçdiyini; 
C) Yemin qurtardığını; 
D) Yem ehtiyatının çox olduğunu. 
 
Sual 6. Temperaturun artması üçün ventilyasiyanı genişləndirmək, yoxsa azaltmaq 
lazımdır? 
A) Genişləndirmək; 
B) Azaltmaq; 
C) Tamamilə bağlamaq; 
D) Tamamilə açmaq. 
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Sual 7. Arılar topanın üzərində olan balı necə qızdırır? 
A) Qızdırmağa ehtiyac yoxdur; 
B) İşçi qrupu vasitəsi ilə; 
C) Öz istiliyi ilə;  
D) Erkək arılarla. 
 
Sual 8. Topadan kənar bal niyə yararsız olur? 
A) İsti olduğu üçün; 
B) Duru olduğu üçün; 
C) Gəzəngi olduğu üçün; 
D) Soyuq olduğu üçün. 
 
Sual 9. Nəzarət vərəqinin nəm olması nə deməkdir? 
A) Nəmişliyin olmasını; 
B) Vəziyyətin yaxşı olmasını; 
C) Vəziyyətin pis olmasını; 
D) Xəstəliyin olmasını; 
 
Sual 10. Nəzarət vərəqində bal quruyursa, nəyi göstərir? 
A) Qışda istifadə üçün yararsızdır; 
B) Tam keyfiyyətlidir; 
C) Balalamaya xeyirlidir; 
D) Uçan arılara güc verər.  
 
Sual 10. Ventilyasiya borularında yarıqların geniş açılması ilə temperaturun aşağı 
salınmasından başqa, daha hansı proses gedir? 
A) Balın bərkiməsi yubanır; 
B) Arılar daha yaxşı qışlayır; 
C) Ana yaxşı istirahət edir; 
D) Balalama yaxşı gedir. 
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22. Pətəklərin qışlama yerindən çıxarılması 
 

Qışlamanın sonunda arıların bağırsaqları nəcislə dolur, qış uzandıqca arılar ondan pətəkdə 
təmizlənməyə başlayır. Bununla da onlar bir-birini çirkləndirir və öldürür. 

Arıların çıxması hətta bir neçə gün gecikdirilsə, bu, ishalın kəskin şəkildə artması və ölü 
arıların çoxalmasına səbəb ola bilər. 

Elə hallar müşahidə olunub ki, arıların qışlama yerlərindən çıxarılması fərqi 10 günə kimi 
olub, nəticədə isə gec çıxarılan ailələrdə xəstələnən arıların sayı 4 faiz artıb, ölü arılar isə 1 yuva 
çərçivəsi həcmində çoxala bilər. 

Məhz yazda, arıların çıxmasının təxmini vaxtı yaxınlaşdıqda arıların çıxmasına vaxtında 
hazırlıq işləri görülməli, pətək xərəkləri, tüstü körüyü, üz torları hazırlanmalıdır. İsti günəşli (10-
120C) hava başlayan kimi yerlər, payacıqların arasına saman və yarpaqlar səpilir, eyni zamanda 
təcili olaraq arı ailələri qışlama yerlərindən çıxarılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uğurlu ailə kifayət qədər bal ehtiyatı olan və qışlamaya uyğun 
şəraitdə qışlama yerlərində özünə ziyan vermədən aprelin əvvəlinə kimi qala bilər, uğursuz 
ailədə isə erkən uçuş tez olmalıdır. 

Lakin hesab etməyin ki, uğurlu ailəni qışlama yerlərində çox saxlamaq olar, uğursuz ailəni 
isə olduqca tez çıxartmaq olar. 

Arıçı vaxtından əvvəl, üzrsüz səbəbdən və fikirləşmədən, əziyyətsiz uğursuz ailələri 
çıxararsa, onlar yeni çətinliklərlə rastlaşır. Arıların erkən və gec çıxarılmasında müəyyən 
çatışmazlıq və üstünlüklər var.  

Erkən çıxarılma onunla yaxşıdır ki, arılar qış ərzində yığılmış nəcisdən boşalaraq dərhal 
yuvaların hörülməsi, ana isə yumurtaları qoymağa başlayır ki, bu da işçi ailənin vaxtı-vaxtında 
inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Erkən çıxarılma o baxımdan pisdir ki, hazırda yığımın (xüsusi ilə çiçək tozunun) olmaması 
sürfənin uğurlu inkişafına mənfi təsir göstərir, istidən sonra davamlı soyuqlar olarsa, soyuqdan 
topalara yığılmış arıların kifayət qədər bəslənməmiş, geniş yayılmış sürfələrin ölümünə səbəb 
ola bilər.  

Arıların yuvadan gec çıxması o cəhətdən yaxşıdır ki, arılar dərhal yığım dalınca uçur, sürfə 
xəstələnə bilməz, uçan arılar isə su dalınca uçarkən ölmür. Lakin gec çıxarılmış arılar məhsuldar 
yığım vaxtına kimi lazımi güc toplaya bilmir, bu da arıçılıq işinin iqtisadiyyatına mənfi təsir 
göstərir. 

Bu səbəbdən də bütün işlərdə olduğu kimi qızıl ortanı seçmək lazımdır. Arıları nə gec, nə də 
tez, yəni təxminən martın əvvəlindən çıxartmaq lazımdır, lakin bu müddətdə havanın vəziyyətini 
mütləq nəzərə almaq lazımdır.  

Arıları arıxana yerinə çıxarmaq arıçı üçün böyük bayramdır. Bu bayramın alınması üçün 
hər şey əvvəlcədən ölçülüb-biçilməlidir. 

Gözlənilən arıların çıxmasından əvvəl arıçı aidiyyatı insanlarla müqavilə bağlayır. Arıxana 
yeri qışlama yerindən uzaqdırsa, nəqliyyat lazım olacaq. Əgər arıların çıxarılması günü hava 
səhər yaxşı, yəni sakit və günəşlidir və kölgədə termometr müsbət 80C-ni göstərirsə, arıları 
pətəklərlə birlikdə 14 saatdan gec olmayaraq arıxana yerinə çıxartmaq lazımdır. 
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22.1. Pətəklərin qışlama yerlərindən çıxarılması 

Praktiki tədbirlər 

Uçuş bacalarını ölü arılardan təmizləyin, sonra 
isə onları qışlama yerlərində qırmızı və ya adi zəif 
işıqlanmada bağlayın. 

Pətək xərəyini gətirin (Şəkil 22.1). Qəfəsədən 
pətəyi aşağı hissə və ya (bərkidilmiş altlıq olduqda) 
qulpundan tutaraq aşağı salın və onu xərəyin üzərinə 
qoyun. 

Xərəyi iki nəfər götürsün, qışlama yerindən 
çıxarsın və öncədən müəyyən olunmuş yerə qoysun. 

Yerdə pətəkləri şahmat ardıcıllığında düzün 
(Şəkil 22.2) və ya ən yaxşısı qruplarla yerləşdirin ki, 
arılar azmasın. Uçuş bacalarını şərq, cənubi şərq və 
ya cənuba istiqamətləndirin.  

Uçuş bacalarına 20 santimetrə yaxın taxtalar 
vurun ki, arılar orada otursun, sonra isə uçuş 
bacalarından pətəklərə keçə bilsin. 

Pətəkləri yerləşdirdikdən sonra uçuş bacalarını 
açın. Yaxşı olar ki, ardıcıl gələn pətəklər, sonra isə 
qalanları açasınız. 

İlk növbədə zəif uçan və ya heç uçmayan arı 
ailələrinə diqqət yetirin. 

Arıların uçmadığı pətəklərə diqqətlə nəzər 
salın. Orada arılar az hərəkətlidir və ya heç hərəkət 
etmirsə, onları isti yerə salmaq lazımdır, sonra isə 
üstlərinə şəkər şərbəti və ya bal şərbəti çiləmək 
lazımdır. Onların müəyyən hissəsi fəallaşır və bal və 
ya şərbətlə birlikdə şanlara qalxır ki, onları yerinə 
qoysun. 

 
Şəkil 22.1. Pətəyin xərəkdə qoyulması 

 
 

 

 
Şəkil 22.2. Şahmat ardıcıllığında düzülən 

pətəklər 

Ailələrin içində az uçan arılara baxış keçirdin. Fəal olmayan arılar qədər onların köməyə 
ehtiyacı var.  

Sürfənin miqdarı və yemin olmasını müəyyən etmək məqsədi ilə günün sonuna kimi bütün 
digər ailələrə baxış keçirdin. 

Həmin gün ananı axtarmaq lazım deyil. Sürfənin olması onun mövcudluğunu göstərir. 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Qışlamanın sonunda arıların bir-birini çirkləndirərək öldürməsinin səbəbini öyrənin.  

2. Qışlama yerindən arıların gec çıxarılmasının nə ilə nəticələnəcəyini diqqət mərkəzində 
saxlayın. 

3. Uğurlu və uğursuz (güclü və zəif) ailələrin arıxanadan nə vaxt çıxarılmasının lazım olduğunu 
öyrənin və bunun mühümlüyünü diqqətinizdə saxlayın.  

4. Arıların qışlama yerindən erkən və gec çıxarılmasında çatışmazlıqlar və üstünlüklərin 
olmasına diqqət edin. 

5. Arıları qışlama yerindən hansı temperaturda çıxarmaq lazım olduğunu öyrənin. 

6. Dərsliyinizdə verilən praktik tapşırıqları diqqətlə nəzərdən keçirin və yoldaşlarınızla 
müzakirə edin. 

7. Başa düşmədiyiniz məsələləri müəllimin köməyindən istifadə edərək öyrənin.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Qışlama yerindən arıların 
çıxarılması 

• Qışlamanın sonunda arıların öz nəcisləri ilə şanlar 
və bir-birini çirkləndirməsinin nə ilə 
nəticələndiyini öyrənin. 

• Bu zaman bir neçə gün gecikməyin acı sonluğunu 
diqqətinizdən yayındırmayın. 

• Qışlamanın sonunda arıların qışlama yerindən necə 
çıxarılmasına diqqət edin. 

• Uğurlu və uğursuz arı ailələrinin qışlama yerindən 
çıxarılmasının şərtlərini öyrənin və yoldaşlarınızla 
müzakirə edin. 

• Erkən çıxarılmanın həm müsbət, həm də mənfi 
cəhətlərini öyrənin və bunun əhəmiyyətini 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Arıları qışlama yerindən çıxararkən orta bir vaxt 
seçməyi yaddan çıxarmayın. 

• Qışlama yerindən çıxmaq üçün temperatur həddi 
(müsbət 80C) və həmin temperaturda neçə saata 
çıxmağın vacibliyini yadınızda saxlayın. 

2. Pətəklərin qışlama yerlərindən 
çıxarılmasına dair praktik tədbirlər 

• Uçuş bacasını təmizləmək, təlimata uyğun tələb 
olunan işıq altında bağlamağı unutmayın. 

• Pətəkləri xərəklə (2 nəfər) daşımağı unutmayın 
(bu, arıların narahat olmaması üçün vacibdir). 

• Arıların azmaması üçün onları təlimata uyğun 
yığmağı diqqətinizdə saxlayın. 

• Pətəklərin uçuş bacasına 20 santimetrlik taxta 
vurmaq, sonra uçuş bacasını açmağı diqqətinizdə 
saxlayın. 

• Zəif uçan və ya heç uçmayan arıları diqqətinizdə 
saxlayın, ilk növbədə onlara baxış keçirin. 

• Az hərəkətli və ya hərəkətsiz ailələrdə arıları 
fəallaşdırmağın yolunu öyrənin (yuvanın 
istiləşdirilməsi, şəkər və ya bal şərbəti çilənməsi 
ilə). 

• Sürfənin miqdarı və yemə görə günün sonuna 
qədər bütün arılara baxmağı unutmayın. 

• Yadda saxlayın ki, sürfə olan ailələrdə ananı 
axtarmaq lazım deyil (bu, artıq vaxt itkisi və ailənin 
narahatlığına səbəb olur).  
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 22 

Sual 1. Hansı temperaturda pətəkləri qışlama yerindən çıxartmaq olar? 
A) Müsbət 40C; 
B) Müsbət 60C; 
C) müsbət 80C; 
D) müsbət 100C. 
 
Sual 2. Arıları qışlama yerindən necə çıxartmaq lazımdır? 
A) Açıq uçuş bacası ilə; 
B) Qapalı uçuş bacası ilə; 
C) Yarımqapalı uçuş bacası ilə; 
D) Arıçının istədiyi kimi. 
 
Sual 3. Hansı ayda arıları qışlama yerindən çıxarmaq lazımdır? 
A) Mart ayında; 
B) Aprel ayında; 
C) Fevral ayında; 
D) Lazımi temperatur olan vaxt. 
 
Sual 4. Uçuş bacasına taxta qoymaq lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Qoymaq da olar, qoymamaq da; 
C) Baxır vəziyyətə; 
D) Qoymaq lazımdır. 
 
Sual 5. Arıxana yerlərində pətəkləri necə yerləşdirmək lazımdır? 
A) Qruplar və ya şahmat ardıcıllığı ilə; 
B) Necə gəldi; 
C) Düz cərgələrlə; 
D) Kvadrat formasında. 
 
Sual 6. Hansı ailələrə ilk növbədə baxış keçirmək lazımdır? 
A) Fəal ailələrə; 
B) Qeyri-fəal ailələrə; 
C) Orta güclülərə; 
D) Ardıcıllıqla hamısına. 
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Sual 7. Yazda pətəkdə ailələrə istilik lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Lazımdır; 
C) Baxır havaya; 
D) İstiliksiz keçinmək olar. 
 
Sual 8. Pətəklərdə uçuş bacalarını necə açmaq lazımdır? 
A) Bir dənədən bir; 
B) İki dənədən bir; 
C) Ardıcıl; 
D) Necə gəldi. 
 
Sual 9. Həmin gün ananı axtarmaq lazımdırmı? 
A) Lazımdır; 
B) Ana hökmən tapılmalıdır; 
C) Arıçıdan asılıdır; 
D) Lazım deyil. 
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23. Qışlamadan sonra pətəklərin təmizlənməsi 
 

Qışlamadan sonra pətəklərin təmizlənməsi çox məsuliyyətli işdir. Təmizləmə pətəkdə 
yaşayan arı ailələrində sanitar-gigiyena şəraitinin qorunub saxlanması üçün lazımdır. Bundan 
başqa, təmizləmənin profilaktik və sağlamlaşdırıcı əhəmiyyəti var. Məlumdur ki, yabanı 
vəziyyətdə arılar ağacın oyuğunda yaşayırdı. Əksər hallarda ağacda olan boşluq çox hündürdə 
yerləşir və ailə oyuğun yuxarı hissəsində yaşayırdı. Arıların atdığı hər bir şey altlığı əvəz edən 
oyuğun aşağı hissəsində yerləşən çürük nəm yerə düşürdü. Hər şey çürüyür və infeksiya 
mənbəyi olan mikroorqanizmlər orada ölürdü, çünki onlar çürümə mikrobları ilə mübarizə 
apara bilmirdi. Sağlamlaşdırma bu cür aparılırdı. Zəruri hesab olunan odur ki, arılar oyuğun bu 
hissəsinə girmirdi, çünki ora soyuq və qaranlıq idi: yuvanın bu hissəsi arıları cəlb etmirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, arı ailələrinin 
sağlamlığı üçün pətəyin altlığının təmizlənməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Şəkil 23.1). Davamlı 
təmizləmə daha yaxşı təsir göstərir. Arılar oyuqda 
yaşayarkən infeksiyanın öldüyü, ailənin isə sağlam 
qaldığı bir vaxtda onların yerlə əlaqəsini kəsmək 
üçün yuvasını təmizləmək lazımdır. 

Qışlamadan sonra bütün arıxanalarda pətəklər 
mütləq təmizlənməlidir. Bu işi olduqca sürətlə 
görmək lazımdır. Məsələ ondadır ki, ölü arılar 
çürüyür və onlardan ölü iyi gəlir. Bundan başqa, ölü 
arıların arasında yoluxucu xəstəliklərdən ölən arılar 
da ola bilər və bu cür ölmüş arılar infeksiya 
mənbəyinə çevrilə bilər. Hündür yuvaaltı, çərçivəaltı 
boşluq olduğu təqdirdə arılar pətəyin altlığı ilə 
təmasda olmadığı üçün təmizləmə işləri bir o qədər 
də vacib hesab olunmur. Əgər altlıq vaxtında 
təmizlənməsə, arılar ölü arıları özləri çıxaracaq, bu 
isə arıxanada antisanitariya şəraitinin yaradılmasına 
səbəb ola bilər. Ona görə də altlığı qışlamadan dərhal 
sonra təmizləmək lazımdır. 

 

 
Şəkil 23.1. Pətəyin altlığının təmizlənməsi 

Çıxardılan altlıqları olan pətəklərdə işi aparmaq daha rahatdır. Uçuş bacasına tüstü 
burumları buraxın, pətəyin qapağını çıxardın və onu pətəyin yanına qoyun. Sonra isə pətəyin 
gövdəsini altlıqdan çıxardın və qapağın üzərinə qoyun (əgər qapaq qoşalaylıdırsa, onda əlavə 
altlıqdan istifadə edin). Pətək dayaqcıqlarının payalarından çirkli altlığı götürün, onun yerinə isə 
təmiz, dezinfeksiya edilmiş pətək qoyun, sonra isə pətəyi yerinə yerləşdirin. 

Tas və başqa qabların üzərində çirkli altlığı ölü arılardan təmizləyin, iskənə ilə yaxşı 
qaşıyın, dezinfeksiyaedici məhlulla yuyun və ya lehim lampasının odu ilə yandırın. Bu altlıqdan 
növbəti pətəkdə altlığın dəyişilməsi üçün istifadə edin (Şəkil 23.2). 
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Şəkil 23.2. Pətəyin lehim lampa ilə yandırılması 

Arıxanalarda bir neçə yüz ailə olsa, xüsusi işçi qrupu yaradın. Onun tərkibinə arıçı, onun 
köməkçisi və müvəqqəti işçiləri daxildir. 

Hər arıxana təsərrüfatında davamlı iş üçün ən azı 10 əlavə pətək, altlıq və arıçı arabası 
olmalıdır, arabanın üzərində isə ölü arılar üçün nəzərdə tutulan yeşik quraşdırılıb, həmçinin də 
təsərrüfatda dezinfeksiyaedici dərman qabı (və ya lehim lampası) olmalıdır. 

İşçi qrupunun bu cür yerləşdirilməsi mümkündür: iki nəfər pətəklərin yanında işləyir, çirkli 
altlıqları yeniləri ilə əvəz edir; bir işçi həmişə pətəklərdən çirkli altlıqları təmizləmə yerinə 
aparır, qayıdarkən isə təmiz altlıqları hələ yeri təmizlənməmiş pətəklərin yanına qoyur, iki işçi 
isə yalnız altlıqların təmizlənməsi və onun dezinfeksiyası ilə məşğul olur. Altlıq daşıyan 
keçidlərin qısaldılması üçün arabanı yavaş-yavaş iş gedən pətəyə (üzərində təmizləmə gedən) 
yaxınlaşdırmaq lazımdır. Müəyyən şəraitdən asılı olaraq işçiləri səmərəli yerləşdirmək lazımdır, 
prosesi elə tənzimləmək lazımdır ki, onun bütün mərhələsində (altlıqların əvəzlənməsi, onların 
çatdırılması və təmizlənməsi) iş eyni vaxtda fasiləsiz getsin və işçilər yaxşı işləsinlər. 

Əgər altlıqlar çıxarılan deyilsə, bu işi yaz yoxlanışı ilə birlikdə keçirmək münasibdir. 
Bir çox ailələrdə arılar başlanan təmizləmə işlərini özləri sonradan davam eləyir, lakin bəzi 

ailələrdə pətəklərdə zibil yığılaraq qalır. Altlıqda zibilin olmaması qarşıya məqsəd kimi 
qoyulmalıdır. Xüsusi xoşagəlməz zibil isə mum qırıntılarıdır: onların yığılması mum güvəsinin 
tırtıllarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu hal çox ziyanvericidir. Zibildə böyük və kiçik 
güvədən başqa, ziyanverən böcəklər də özlərinə rahat şərait tapır, həmçinin orada sonradan 
arıları narahat edəcək qarışqalar da yaşaya bilər.   

Əlbəttə yaxşı olardı ki, təmizləmə işləri davamlı olsun və ya tez-tez, lakin bir həftədən gec 
olmayaraq aparılsın. Zəif ailələrdə mum güvəsinin inkişafı çox təhlükəlidir. Bilmək lazımdır ki, 
pətəkdə artıq şanlar olmamalıdır, çünki mum güvələri onlara həvəslə hücum edir. Eyni zamanda 
mum güvəsi nəinki boş şanlar olan, həmçinin qismən arılarla da olan zəif ailələrdə yaxşı inkişaf 
edir. 

Bəzi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq yatıq pətəklərdə qışlamadan sonra təmizləmə işini yerinə 
yetirmək lazımdır. Bu pətəklərdə altlıq çox vaxtı pətəyin divarlarına yaxşı bərkidilir, ona görə də 
yuvanın sökülməsi mütləq tam və yarımçıq olmalıdır. 

Yatıq pətəkdən əvvəl digər yatıq pətəyi qaldırın - təmiz, yoluxmamış olanını açın. Ora 
şanlarla olan arıları qoyun. Onu boş pətəyin yerinə qoyun. Boş pətəkdən çıxan arıları yeni 
köçürülmüş pətəyə süpürün. 
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 Pətəyi təmizləyin, dezinfeksiya edin və onunla da əvvəlki qaydada olduğu kimi lazımi işlər 
görün. 

Pətəyin təmiri lazımdırsa, onu dərhal etmək məsləhətlidir. 
Əgər az təmizləmə işləri görmək lazımdır, pətəklər saz vəziyyətdədir, yoluxucu xəstəliklər 

yoxdur, qışlama da yaxşı keçibsə, ailələri köçürtmədən pətəkləri təmizləmək olar.  
Köçürtmədən pətəkləri təmizləmək üçün oradan istiləşdirici qapaq, tavan taxtalarını 

çıxartmaq, pətəyin boş hissəsini təmizləmək, pətəyin təmizlənmiş hissəsinə şanları çəkmək və ya 
yerlərini dəyişmək, həmçinin də pətəyin çirkli yerini təmizləmək lazımdır. Əlbəttə, yaxşı olardı 
ki, bu cür təmizləmə işləri həftədə bir dəfə aparılsın. Bəzi ailələrdə təkrar təmizləmələr vacib 
olmaya da bilər. Hər ailə fərqli cür öz yuvasını saxlayır. Elə ailələr olur ki, yaz təmizləməsindən 
sonra onların növbəti təmizləmə işlərinə ehtiyacı olmur, lakin onları nəzarətdə saxlamaq 
lazımdır. 
 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Qışlamadan sonra pətəklərin təmizlənməsinin nə üçün lazım olduğunu öyrənin.  

2. Yabanı vəziyyətdə olan arıların yaşadığı ağac oyuğu ilə müasir pətəkləri müqayisə edərək 
təmizləmənin nə üçün vacib olduğunu öyrənin və öz aranızda müzakirə edin. 

3. Altlığı olan pətəklərin təmizlənmə qaydalarını öyrənin.  

4. İri arıxanalarda (100 və daha çox ailə) xüsusi işçi qrupunun yaradılması və onun iş rejiminin 
öyrənilməsinə diqqət edin.   

5. Yatıq pətəklərdə (arıları köçürərək) təmizləmə işinin xüsusiyyətlərini öyrənin. 

6. Yatıq pətəklərdə (arıları köçürmədən) təmizləmə işinin xüsusiyyətlərini öyrənin. 

7. Təmizləmə işi ilə əlaqədar sizə aydın olmayan məsələləri müəlliminizdən soruşun.  
 
 

239 
 



 

 
Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Qışlamadan sonra altlıqlı pətəklərin 
təmizlənməsiyrənilməsi 

• Arı ailələrində sanitariya-gigiyena şəraitini 
qoruyub saxlamaq üçün qışlamadan sonra 
təmizləmə işinin mahiyyətini öyrənin. 

• Altlıqlı pətəklərdə təmizləmə işinin 
qaydasını öyrənin. 

• Təmizləmə işinin nə üçün vacib olmasına 
diqqət edin. 

• Təmizləmə vaxtı hansı işlərin görülməsinə 
diqqəti yönəldin. 

• İri arıxanalarda işin səmərəliliyini artırmaq 
üçün yaradılan işçi qrupunun iş rejiminə 
diqqət edin. 

• Təmizləmə işinin davamlı, tez-tez 
aparılmasına diqqət edin. 

2. Yatıq pətəklərdə təmizləmə işinin 
aparılması 

• Yatıq pətəklərdə təmizləmə işinin gedişatını 
öyrənin. 

• Bu cür pətəklərdə təmizləmə işinin iki 
formada aparılmasına diqqət edin. 

• Çirklənmiş pətəkdən arıları təmiz pətəyə 
köçürməyin qaydalarına riayət edin. 

• Arıları köçürmədən pətəyin təmizlənməsini 
öyrənin. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 23 

Sual 1. Nəyə görə pətəklərin təmizlənmə işi gecikdirilmədən aparılmalıdır? 
A) Xəstəliklərin yayılmasına görə; 
B) Arıların normal işləməsinə görə; 
C) Ananın yumurtlamasına görə; 
D) Beçəverməyə görə. 
 
Sual 2. Nəyə görə yabanı vəziyyətdə arıların yuvalarının təmizlənməsinə ehtiyac 
olmurdu? 
A) Ora zibillənmirdi; 
B) Arılar oyuğun aşağı hissəsinə girmirdi; 
C) İnsan ora girə bilmirdi; 
D) Onda arılar xəstələnmirdi. 
 
Sual 3. Çıxarılan altlığı olan pətəklərdə təmizləmə işi necə aparılmalıdır? 
A) Üstündə; 
B) Altlığı çıxarılaraq; 
C) Çərçivələri çıxarılaraq; 
D) Arıları pətəkdən çıxarılaraq. 
 
Sual 4. Yatıq pətəklərdə təmizləmə işi necə aparılmalıdır? 
A) Süpürülməklə; 
B) Altlıq qaşınmaqla; 
C) Yuvanın sökülməsi yarımçıq olmalıdır; 
D) Arıçının istədiyi kimi. 
 
Sual 5. Təmizləmə işinin neçə müddətdən sonra keçirilməsi məsləhətdir? 
A) 8-9 gündən bir; 
B) 1,5 həftədən bir; 
C) 2 həftədən bir; 
D) 1 həftədən bir. 
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24. Arıxananın köçürülməyə hazırlığı və köçürülməsi 
 

Arıxananı sahibi dəyişildikdə və ya bal yığımı zamanı köçürürlər. Hər iki halda köçürülməyə 
hazırlıq və köçürülmə üsulları texniki cəhətdən heç nə ilə fərqlənmir. Bal yığımına köçürülmə 
uzun müddətdir ki, qiymətləndirilib, iqtisadi cəhətdən çox gəlir gətirir və arı ailələrinin vəziyyəti 
və inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu tədbiri qiymətləndirməmək istehsalat üçün sadəcə sərf 
etməz, yerinə düşməz və zərər olar.  

Arıxananın bal yığımına hara və nə vaxt köçürülməsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. 
Buna hazırlaşmaq lazımdır, çünki lazımi materiallar, arıxanada işlər, nəqliyyat, işçiləri 
qabaqcadan nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin müəyyən təsərrüfat yerlərinin sahibləri ilə 
razılaşmaq lazımdır və köçürülmə yerinin şəraiti olmalıdır.  

Bu cür olduğu təqdirdə arıçıların həm imkanları olacaq, həm də zəruri hesab edəcəklər ki, 
vaxtından əvvəl və əsaslı şəkildə arıların köçürülməsinə hazırlaşsın, həmçinin yazın əvvəlindən 
nektarın yığımı üçün arıların köçürülməsi nəzərdə tutulmuş yerlərdə nektarlı bitkilərin 
çiçəklənmə təqvimini apara bilsinlər. 

Əsas bal yığımı zamanı arılardan lazımınca faydalanmaq üçün yuxarıda sadalananların 
hamısı beçəvermə və ailənin gücünün artırılması üçün münasib sayılan vaxtı dəqiq müəyyən 
etməyə arıçıya kömək edəcək.  
Arıxananın balverən bitkilərin yanına köçürülməsini hər bir arıçı təşkil edə bilər. Bu tədbirin 
təşkili, əsasən arıçının özü, onun təşəbbüsü, enerjisi və inadkarlığından asılıdır. Arıxananın 
köçürülməsinin faydası çoxdur: mövsüm boyu heç yerə çıxarılmayan qonşu arıxanalara nisbətən 
köçürülən arıxanaların həmişə yüksək bal yığımı olur.   

Arı ailələrini yazda meşəyə köçürmək daha 
yaxşıdır (Şəkil 24.1). Yaxşı olardı ki, əsasən yarpaqlı 
ağac meşəsinə köçürəsiniz, məsələn çaylar, 
yarğanlar, qobuların kənarlarına. Yazın əvvəllərində 
meşə talaları, ağacları kəsilmiş yerlər, meşəətrafı 
yerlərdə erkən yazda balverən bitkilər nəzərə çarpır. 
Meşədə yazın əvvəli novruzgülü, ballıca, daha sonra 
isə qızılağac, qarağac, ağcaqayın arılara nektar və 
çiçək tozu verir. Meşə arıları nəinki yaz yığımı ilə 
təmin edir, həmçinin qeyri-sabit havada külək, 
soyuqdan qoruyur. Meşələr - arıların çöldə qışlaması 
üçün çox gözəl yerdir. 

 
Şəkil 24.1. Meşəyə köçürülmüş arı ailələri 

Yazın əvvəli arıların köçürülməsi çirkli olan yolların bağlılığı ilə əlaqəli olduğundan və 
nəqliyyat vasitələrinin tarla işlərinə cəlb olunduğundan imkan daxilində arıları payızda 
köçürmək lazımdır. Bu vaxt arılar ilk yaz çiçəklərinin nektarları və çiçək tozundan istifadə edə 
bilər. 

Meşəyə köçürülmə nəinki güclü arı ailələrini yetişdirmək və satış üçün bal almağa kömək 
edir, həmçinin də mumun istehsalını artırır, ağac və kolluqların çiçəklənməsi ilə arılar mum 
tikililərini (şanları) bərpa edir. 
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Meşə nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin çiçəklənməsindən sonra balverən bitkilərin 
əkin sahəsi olan meşə bölgələri və ya tarlaya arı ailələrini bal yığımı və ya kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin tozlanması üçün köçürdün. 

Yığım və müxtəlif çiçək massivli kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlanmasından yaxşı istifadə 
etmək üçün arıxananı çöl bölgələrinə köçürdün. 

Əsas balverən bitkilərin çiçəklənməsindən sonra müxtəlif bitkilərdən payız yığımı almaq 
üçün arıları köçürdün. Bunun üçün arıçı yaşadığı ərazinin florasına yaxşı bələd olmalıdır. 

Arıların gecyetişən nektarlı bitkilərə köçürülməsi qışlamaya yəni 8 aya kimi yaşayan gənc 
arıların qışda yetişdirilməsinə imkan verir, həmçinin yaz inkişafı üçün arı ailələrini güləm 
ehtiyatı ilə təmin etmək və qışa yığılan bal ehtiyatlarının saxlanılmasına köməklik göstərir. 

Meşədə yaxşı yığımı moruq, cır xurma, cökə, müxtəlif otlar, çöllükdə isə ağ yonca, 
çəmənlikdə yetişən müxtəlif otluq və əkilən nektarlı bitkilərdən: xaşa, günəbaxan, xəşəmbüldən 
almaq olar. 
 
24.1. Arıların köçürülməsinin təşkili və texnikası 

Birinci dəfə arıxananın köçürülməsini təşkil edən arıçı, ilk növbədə yaşadığı bölgə və 
vilayətin bal yığımı şəraiti ilə tanış olmalıdır. Arıçı əsas yabanı və kənd təsərrüfatı nektarlı 
bitkilərinin növünün tərkibi, onların yayılması və çiçəklənmə dövrünü bilməlidir. 

Köçürmə yaşadığınız yaşayış yeri, bölgə və vilayətin ərazisi, həmçinin digər bölgə və 
vilayətlərdə də mümkündür. Arıları bal yığımına köçürərkən aqronomla arıçı və ya təsərrüfat 
sahibi köçürmə planını elə hazırlamalıdır ki, nektarlı bitkilərdən yaxşı istifadə edə bilsin və kənd 
təsərrüfatı bitkilərini tozlaya bilsin. Arıların qeyri-mütəşəkkil şəkildə çıxarılması ona gətirib 
çıxara bilər ki, bal yığımı şəraiti olan yerlərdə arı ailəsi daha çox, artıqlaması ilə olacaq, digər 
yerlərdə isə nektar ehtiyatlarından istifadə etmək və kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlanması 
üçün arılar çatışmayacaq. 

Müəyyən əraziyə köçürməni əvvəlcədən müəyyənləşdirərək arıxananı yerləşdirərkən 
meşəbəyi və təsərrüfat sahibinin razılığını almaq lazımdır. 

Razılıq alındıqdan sonra arıçı yeri müəyyənləşdirmək üçün gələcək köçürmə yerinə gedir. 
Yerin bal yığımı imkanları, keçid yollarının vəziyyəti, içməli su mənbələrinin olması, tarlaya 
köçürülərkən isə günəş və küləkdən arılarla olan pətəklərin gələcəkdə qorunması üçün 
tarlaqoruyucu meşə əkinlərinin olması nəzərə alınmalıdır.  

Köçürülən arıxanaya dair baytarlıq şəhadətnaməsi alınmalıdır. 
Yeni yerdə arıxananı balverən bitki massivlərinin yanında və qonşu arıxanalardan 2-3 

kilometr məsafədən az olmayaraq yerləşdirmək lazımdır. Arıxananı “uçuş” yeri, yəni əvvəlki 
arıxanaların yerləşdiyi arıların uçuş yolunda qoymayın, çünki uzaq arıxanaların arıları nektarla 
qayıdarkən hava qəfildən pisləşsə, onlar özgə arıxanalarda qala bilər. Gözlənilmədən yığım 
qurtararsa, uzaq arıxanaların arıları onların uçuş yolunda olan, əsasən də nektarın kəskin qoxusu 
olduğu təqdirdə arı ailələrindən “oğurluq edəcək”. 

Arı ailələrini təsərrüfat daxili və bir neçə yüz kilometrə köçürərkən yük maşınlarından 
istifadə edin. Bu nəqliyyat növü sadə və əlverişlidir. Ayrı-ayrı hallarda su nəqliyyatı və ya 
vertolyotdan istifadə edirlər. 
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24.2. Arı ailələrinin köçürülməyə hazırlığı 

Köçürmə zamanı arı ailələrinin tələfatının qarşısını almaq məqsədi ilə onları yaxşı 
hazırlaşdırmaq lazımdır, bu əsasən arı ailələrinin isti havada köçürülmə hallarına aiddir. 

Arı ailələrini köçürməyə hazırlaşdırarkən aşağıdakı şərtlərə riayət olunmalıdır: 

• Balla olan ağır şanları çıxardaraq yuvada çərçivələri yaxşı bərkidin; 
• Pətəyin yaxşı havalandırılmasını təmin edin; 
• Pətəyin daxilində yuvadan arıların sıxlaşması üçün şərait yaradın; 
• Bütün hissələri sıx bərkidin (altlıq, gövdələr, çərçivə altı, qapaq). 

 
24.3. Çərçivənin möhkəmləndirilməsi 

Çərçivələri möhkəmləndirməmişdən əvvəl 
köçürmə zamanı balla dolu olan şanları yuvalardan 
çıxardın. Açıq rəngli şanlarla olan çərçivələr, əsasən 
möhkəm olmur. Çıxarılmış şanların yerinə boş şanlı 
çərçivələr qoyun (Şəkil 24.2). Arıxanada boş şanlar 
çatışmırsa, balı süzün və ailəyə boş şanları qaytarın. 

Məlumdur ki, arılar, ilk növbədə nektarı 
yuvanın daxilində yuxarı gövdələrə yerləşdirir. Məhz 
bu səbəbdən yığımdan əvvəl aşağı gövdədən yuxarı 
gövdəyə möhürlənmiş sürfə və ən yaxşı şanlı 
çərçivələri köçürün, yuxarı gövdələrdən aşağı 
gövdələrə isə açıq sürfə ilə olan çərçivələri köçürün.  

Pətəkdə çərçivələr müxtəlif üsullarla bərkidilir. 
Köçəri arıçılıq olan bölgələr və daimi çərçivə 
ayıranlarla olan pətəklərdə arılar saxlanılan 
təsərrüfatlar, pətəklərdə çərçivələrin bərkidilməsinə 
bir o qədər də ehtiyac olmur, sadəcə gövdələrə 
onların tam komplektini qoymaq kifayətdir. 

 
Şəkil 24.2. Boş şan çərçivələri 

Bu cür çərçivələri olan pətəklər köçürməyə hazırdır. Əgər çərçivələr daimi ayırıcısızdırsa, 
onda onların arasına uzunluğu 100 millimetr və yarığı 12 x 15 kvadrat millimetr olan taxta 
dirəkləri müvəqqəti ayırıcı kimi qoyun.  

Ayırıcıların çərçivələrin arasına düşməməsi üçün çərçivənin yuxarı hissəsini küncdən 10 
millimetr saxlanmaqla mıxlayın və ya üzərinə uzunluğu 25-30 millimetr olan nazik lövhə vurun. 

Ayırıcılar quraşdırıldıqdan sonra iskənənin köməyi ilə çərçivəni çıxardın və axırıncı çərçivə 
ilə gövdənin divarı arasına paz salın. Arı ailəsi tam yuvanı tutmasa, yuvanın küncündən olan boş 
sahəni şanla olan çərçivələr və hətta boş çərçivələrlə doldurun, ondan sonra isə bərkidin. 
 
24.4. Ventilyasiyanın təmin olunması 

Arı ailələrinin müvəffəqiyyətlə köçürülməsinin özülü sayılan kifayət qədər havalandırmanı 
təmin etmək lazımdır. Nəqletmə zamanı havalandırma kifayət qədər olmazsa, arılar narahat 
olacaq, yuvada temperatur yüksələcək, bu isə şanların sınması və məhvi, həmçinin də sürfə və 
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arıların ölümünə səbəb ola bilər. Bundan daha çox güclü ailələr əziyyət çəkir. 
Pətəyin qapağında ventilyasiyanı quraşdırın. Köçürmə üçün yastı qapaqlar daha münasib 

hesab olunur, onlar köçürmə və yükləməni asanlaşdırır, həmçinin də yükləmə zamanı maşında 
pətəkləri daha sıx yerləşdirməyə imkan verir. Pətəyin havalandırılması üçün qapağın qıraqları, 
hər iki əks tərəfdən yarığaoxşar enli kəsir və ya düzbucaq kəsirlər edir, düzbucaq kəsirləri isə iç 
tərəfindən 3 millimetrdən çox olmayan, qovuqcuqlarla olan metal tor ilə bağlayırlar. Hər 
havalandırma yarığının qarşısında 450 bucağında qapağın qıraqlarının alt haşiyələri və 
döşəməsinə tor salın. Nəticədə isə, sahəsinə görə torlu səth havalandırma yarığından çox olacaq, 
arılar onu kip bağlaya bilmir və hava maneəsiz ora daxil ola biləcək.  

Pətəklərdə arıları qapaqsız köçürün. Havalandırmanı təmin etmək üçün pətəyin üzərinə 
gövdənin ölçüsünə görə xüsusi çərçivələrə mıxlanmış metal tor örtün. Güclü ailə olan pətəyə 
əvvəlcədən yuvanın üstündən yaxşı bərkidilmiş calaq və ya boş çərçivələrlə olan gövdə qoyun. 
Köçürmə geniş yayıldığı səbəbindən arıxanada olan pətəkləri əvvəlcədən köçməyə alışdırmaq 
lazımdır. Çərçivələrin qapaqlarını yastı qapaqlarla əvəz etsəniz, onda köçürmə daha sərfəli 
olacaq.   

Bərkidilmiş torla olan çərçivələrin hazırlanması və istifadəsi çox zəhmət tələb edən və 
bahalı işdir, həmçinin çərçivələr uzunömürlü olmur, ilin çox vaxtı onu haradasa saxlamaq lazım 
olur, qapaqları isə nəql edilmə zamanı ayrı daşımaq lazımdır, bunun üçün isə əlavə nəqliyyat 
vasitələri tələb olunur, ona görə də dolu olmayan çərçivə üstü boş sahə olduqda havalandırma 
yaxşı olur.  

Zəif ailələr, arıların sıx yerləşdirilməsi üçün əlavə boşluq lazım deyil, onlar ayırıcı 
taxtalardan çıxa bilər. Bunun üçün yuvanın yan tərəfində olan boş sahəni boş çərçivələrlə 
doldurmaq və üzərindən təmiz parça və ya tavan taxtaları ilə örtmək kifayətdir. 
 
24.5. Pətəklərin ayrı-ayrı hissələrinin bərkidilməsi 

Pətəklərin hissələrini möhkəm bərkitmək lazımdır. Altlıq, yuva gövdəsi (gövdələri), calaq 
üstlüyü, çardaq və çox gövdəli, ikigövdəli və 12-çərçivəli pətəyin qapağını xüsusi qurğunun 
köməyi ilə pətəyin ətrafına xüsusi açarlar, bərkidicilər, metal lentlərlə sıx dartaraq bağlamaq 
lazımdır.  
Pətəyin hissələrini, həmçinin taxta lövhələr və mıxla bərkitmək olar. Yatıq pətəklər köçürülərkən 
dartılıb taxılan açarların köməyi ilə pətəyin qapağını gövdə ilə sıx bərkitmək olar. Arılar 
köçürülərkən çıxarılmayan altlığı və bərkidilmiş gövdəsi olan yatıq pətəyi qapağın ayırıcı pərdəsi 
və ya əks tərəfdən xüsusi qıfılla bərkitmək olar.  
 
24.6.  Arıların köçürülməsi 

Arıxana yerinə istilər düşənə kimi çatmaq üçün arıları axşam köçürmək daha məsləhətlidir. 
Arılar ondan da əvvəl köçürülsə, daha yaxşı olardı. Soyuq dumanlı havada onları gündüz də 
köçürmək olar. Yaxın və ya nisbətən orta məsafəyə (bir neçə kilometrə kimi) arıların yük 
maşınlarında nəqli daha rahatdır. Pətəyin həcmi, maşının tonnajlığı və kuzovun 
tutumluluğundan asılı olaraq maşına fərqli sayda pətəklər yerləşir.  

Eyni pətəkləri maşının kuzovunda sıx yerləşdirmək olar. Maşının bortu böyük olsa, daha 
yaxşı olar. Gövdənin sayından asılı olaraq kuzovda pətəkləri 3-4 sıra ilə yığın. İri arıxanada arı 
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ailəsinin köçürməyə hazırlığı çox vaxt tələb edir (əsasən də pətəklər bu köçməyə tam 
uyğunlaşmadığı halda). Məhz bu səbəbdən çərçivələri vaxtından əvvəl (maşın gələnə kimi) 
bərkitmək lazımdır, pətəkləri havalandırma ilə təmin etmək lazımdır, yuvadan istiləşdirici 
materiallar götürülməlidir, qapağın altından arıların çıxması üçün içəridə boş sahə yaratmaq 
lazımdır, yuvanın hər iki tərəfindən tavanın yarısı çıxarılmalı və ya lövhələr əyilməli, pətəklərin 
bütün hissələri bərkidilməli, bacalara yaxşı siyirmələr qoyulmalıdır.   

Köçürməyə çıxarkən arıçı özü ilə köçəri yığılıb-sökülən budka, tərəzi, arıçılıq avadanlığı, 
balsüzən, şan, məftillə bağlanılan çərçivələr, üz toru, fənər, su və bal üçün süd bidonları, lazımi 
xarrat alətləri, tüstü körüyü üçün quru odun (çöllüyə köçərkən), nəzarət ailələrinin üzərində 
örtük yaratmaq üçün brezent və ya ruberoid, əlavə gövdələr aparmalıdır. 

Köçürülən günün axşamı arıların uçuşu qurtardıqdan sonra siyirmələrlə bacaları bağlayın, 
sonra isə onları maşına yükləməyə başlayın. Havanın temperaturu yüksək olduqda arıların 
uçuşundan sonra zəif ailələrdən olan arılar pətəyə girmir, ön divarda sıxlaşır. Onlara su 
çiləməklə pətəyə salın. 

Pətəkləri maşının kuzovuna yükləyərkən arxa bortu açın və onu üfüqi istiqamətdə zəncirlə 
bağlayın ki, arıçı sonuncu sırada pətəkləri yerləşdirərkən yıxılmasın. 

Yükləmək üçün 4 nəfər lazımdır, iki nəfər pətəkləri maşına qaldırır, iki nəfər isə maşın 
kuzovunda olur ki, pətəkləri götürə və orada yerləşdirə bilsin. 

Pətəkləri yolun üzərinə elə qoyun ki, çərçivələr düz, bacalar isə arxa tərəfdən bir-birinin 
üzərinə qoyulsun. Maşının yan tərəfə dönməsi, adətən az olur, çünki pis yolda maşın yavaş gedir. 
Maşının dayanması və kəskin irəliyə doğru hərəkəti çox təhlükəlidir. 

Qapaqsız pətəkləri 2-3 sıraya yükləyərkən alt sıranın hər mərtəbəsinə havanın keçməsi 
üçün 5-6 santimetr eni olan iki reyka qoyun. Pətəyin yan divarlarının arası, həmçinin pətəklər və 
kuzov bortunun arasına istiləşdirici material qoymaq lazımdır (yastıqça, həsir). 

Qapaqları ayrı yükləyin. Pətəklərlə yüklənən maşını kəndirlə bərk bağlayın. Kəndir 
pətəklərin hər sırasını uzununa, eninə və yan tərəflərdən üfüqi olaraq əhatə etməlidir. 

Sökülüb-yığılan yuvanın qalxanları, avadanlığı, pətək bacalarını ayrı maşına yükləyin. Bəzən 
sökülüb-yığılan yuvanın qalxanlarından istifadə etmək olar, onlar maşının kuzovunun 
divarlarına qoyulur və köçəri yuvanın qalxanlarının arasına bərkidilərək arılarla olan pətəklər 
yüklənir. Bu cür olduğu halda, kəndir zəifləsə və qırılsa, pətəklər düşməyəcək. 

Arı ailələri köçürülərkən sürücüyə izah olunmalıdır ki, arxa və irəliyə doğru kəskin 
hərəkətlər etməsin. Kəndarası yollarla ehtiyatla sürmək lazımdır, asfaltlı yolda isə adi sürətlə. 
Əvvəlcədən hazırlanmış köçürmə yerinə çatdıqdan sonra dərhal maşında olan əşyaları boşaldın, 
sürətlə, lakin çox ehtiyatla pətəkləri köçürmənin axırına kimi qalacaq yerlərinə qoyun və 
bacaları açın. Əgər pətəklər qapaqsız gətirilibsə, onda əvvəlcədən havalandırma torunun üzərinə 
istiləşdirici material qoymaq və qapaqlarla pətəyi bağlamaq lazımdır, sonra isə bacaları açmaq 
lazımdır. Bacaların hamısının açıq olub-olmadığını mütləq yoxlayın, sonra isə arıların uçuşunu 
müşahidə edin. Elə də ola bilər ki, bəzi ailələrdə bacalar ölü arılarla dolu olacaq və ya oradan 
qara, yaş arılar çıxacaq və yaxud bal süzüləcək. Bu cür ailələrə dərhal baxış keçirmək və lazımi 
köməklik göstərmək lazımdır. 

246 
 



 

Bacanı açmamışdan bir gün əvvəl arılar üçün suvat və nəzarət çəkiləri hazırlamaq lazımdır. 
Arıların uçuşuna mane olmamaq üçün gələn gün arılarla heç bir iş görülməməlidir. İkinci gün 
pətəklərdən möhkəmləndirici materiallar, boş gövdələr (calaqlar), havalandırıcı torlarla olan 
çərçivələri çıxardın, yuvaları tavanla örtün və ya üstündən istiləşdirici material qoyun. 
Müvəqqəti ayırıcıları çıxartmağa tələsməyin. Arıların sakit uçuşunu təmin etmək vacibdir, arılar 
balverən bitkilərlə uçuşa başladıqda isə ayırıcıları çıxardın. Gələcəkdə köçəri arıxanada bal 
yığımının şərtlərinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş işləri görün. 
 
 
 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıxananın köçürülməsinə diqqət edin.  

2. Arıxananı köçürməyə hazırlamağın üsullarını öyrənin və bilgilərinizi yoldaşlarınızla bölüşün.  

3. Köçürmə üçün hansı ərazilərin yığım baxımından səmərəli və sərfəli olduğunu öyrənin.  

4. Arıxananı köçürərkən ərazinin bal yığımı şəraiti ilə tanış olun və bu işdə mütəxəssis rəyindən 
faydalanın.  

5. Hazırlıq prosesində müxtəlif növ pətəklərdən istifadənin qaydalarını öyrənin. 

6. Köç tədarükü görülərkən pətəklərin hazırlanma texnikasına diqqət edin. 

7. Pətəklərdə ventilyasiyanın təmin edilmə metodlarını öyrənin və yoldaşlarınızla müzakirə 
edin (çünki köçürmənin uğurlu olması pətəklərin hərtərəfli hazırlanmasından asılıdır). 

8. Pətəklərin nəqliyyat vasitələrinə yükləməyin qaydalarını hərtərəfli öyrənin və bununla 
əlaqədar bir-birinizlə fikir mübadiləsi aparın. 

9. Ona görə də bu mövzu ilə əlaqədar verilən bütün bilgiləri yüksək səviyyədə öyrənin və sizə 
aydın olmayanları müəlliminizdən soruşun.  
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arıxananın köçürülməsi ilə bağlı 
ümumi müddəalar 

• Köçürmənin bal yığımındakı iqtisadi səmərəsi - 
yüksək gəlir gətirməsi, arı ailələrinin vəziyyəti 
və inkişafına müsbət təsir göstərməsini 
öyrənin. 

• Arıxananın bal yığımına hara və nə vaxt 
köçürülməsinin əvvəlcədən planlaşdırılması və 
buna necə hazırlaşmağı öyrənin və 
yoldaşlarınızla məsləhətləşin. 

• Köçürmənin beçəvermə və ailənin gücünün 
artırılması üçün əhəmiyyətini diqqət 
mərkəzində saxlayın. 

• Yazda arıları meşəyə köçürməyin daha önəmli 
olmasına diqqət edin. 

• Meşəyə köçürülmənin həm də mum 
istehsalının artırılmasına xeyirli olmasını 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Meşə massivindən sonra arıların çöl 
bölgələrinə köçürülməsinin əhəmiyyətini 
öyrənin. 

• Unutmaq olmaz ki, köçürmə zamanı buraxılan 
hər bir səhv iqtisadi ziyanla nəticələnə bilər. 

2. Arıxananın köçürülməsinin təşkili və 
texnikası 

• Köçürmə prosesində yabanı və kənd təsərrüfatı 
nektarlı bitkilərinin növünün tərkibi, onların 
yayılması və çiçəklənmə dövrünü öyrənin. 

• Köçürmə dövründə nektarlı bitkilərdən 
səmərəli istifadə etməyin planını hazırlayın və 
bunu kənd təsərrüfatı sahəsinin mütəxəssisi ilə 
məsləhətləşin. 

• Arıxananın yerini müəyyənləşdirərkən meşə 
ərazisi və ya təsərrüfat rəhbərliyinin razılığını 
almağı unutmayın. 

• Arıxananı yerləşdirərkən balverən bitki 
massivinin yanında ən azı 2-3 kilometr 
məsafədə başqa obyektlərin olmasına diqqət 
edin. 

• Arıxananın köçürüldüyü əraziyə nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkət etməsini öyrənin. 
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3. Arı ailələrinin köçürməyə hazırlığı 

• Köçürmə zamanı arı ailələrinin tələfatının 
qarşısını almağın yollarını öyrənin. 

• Köçürmə zamanı hansı şərtlərə əməl etməyin 
vacibliyini öyrənin. 

• Hazırlıq mərhələsində ilk növbədə dolu şanlar 
və təzə sürfəli çərçivələrin götürülərək boş şan 
və çərçivələrlə əvəzlənməsini öyrənin və 
yoldaşlarınızla məsləhətləşmə aparın. 

• Pətəkdə olan şanlı çərçivələrin 
möhkəmləndirilməsi, pətəkdə 
möhkəmləndirilməli olan başqa hissələrin 
təlimata uyğun hazırlanmasını öyrənin və bir-
birinizə öyrədin. 

• Köçürmə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
ventilyasiyanın təmin edilməsi, arı ailələrinin 
təhlükəsiz köçürmə yerinə çatdırma 
qaydalarını öyrənin. 

• Pətəklərin ayrı-ayrı hissələrinin bərkidilmə 
qaydalarını öyrənin. 

• Köçmə əməliyyatının niyə məhz axşamlar 
həyata keçirildiyini öyrənin. 

• Arıların hansı nəqliyyat vasitələri ilə, hansı növ 
pətəyin neçə sıra yüklənməsi, yükləmənin neçə 
nəfər tərəfindən aparılması və sair məsələləri 
ətraflı öyrənin və bilmədiklərinizi fikir 
mübadiləsi ilə ortaya çıxardın. 

• Müxtəlif növ pətəklərin necə yüklənməsi, maşın 
kuzovundan necə istifadə etməyi, pətəkləri 
necə bağlamağı, sürücünün yüklü maşınını necə 
idarə etməsini ətraflı öyrənin. 

• Arıların arıxanada yerləşdirildikdən sonrakı 
prosesləri ardıcıllıqla öyrənin və gələcək 
fəaliyyətiniz üçün rəhbər tutun. 
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 24 

Sual 1. Arını nəyə görə köçürmək lazımdır? 
A) Yığıma görə; 
B) Balalamaya görə; 
C) Təmiz havaya görə; 
D) Sağlamlığa görə. 
 
Sual 2. Yazda arıları hara köçürmək daha məsləhətlidir? 
A) Bostana; 
B) Meşəyə; 
C) Dağa; 
D) Çəmənliyə. 
 
Sual 3. Meşəyə köçürmənin məqsədi nədir? 
A) Nektar verən bitkilərin çoxluğu; 
B) Güləm; 
C) Yaxşı yaşıllıq; 
D) Arıların inkişafı. 
 
Sual 4. Köçürməni kim ilə razılaşdırmaq lazımdır? 
A) Baytar həkimlə; 
B) Sürücü ilə; 
C) Təsərrüfat sahibi ilə; 
D) Ətrafdakı insanlarla. 
 
Sual 5. Köçürmə zamanı baytar şəhadətnaməsi lazımdırmı? 
A) Lazım deyil; 
B) Arılar xəstə olanda lazım olur; 
C) Əhəmiyyətsiz bir şeydir; 
D) Lazımdır. 
 
Sual 6. Köç üçün hansı nəqliyyat növü rahatdır? 
A) Avtomobil; 
B) Dəmir yolu; 
C) Gəmi; 
D) Təyyarə. 
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Sual 7. Meşədən sonra arılar çöl bölgələrinə nə üçün köçürülür? 
A) Beçəvermə üçün; 
B) Uçuş üçün; 
C) Müalicə üçün; 
D) Yığım və tozlama üçün. 
 
Sual 8. Çərçivələri nəyə görə bərkidirlər? 
A) Bir daha açmamaq üçün; 
B) Arıları sakitləşdirmək üçün; 
C) Çərçivələrin dağılmaması və tələfatın qarşısının alınması üçün; 
D) Arıları köçürmək üçün. 
 
Sual 9. Arıları nə vaxt köçürmək lazımdır? 
A) Qışda; 
B) Yayda; 
C) Avqustda; 
D) Yazda. 
 
Sual 10. Arıları günün hansı vaxtı köçürmək lazımdır? 
A) Səhər; 
B) Axşam; 
C) Günorta; 
D) İstənilən vaxt. 
 
Sual 11. Yeni yerdə suvatlar nə vaxt qoyulmalıdır? 
A) Bacanı açandan sonra; 
B) Bacanı açmamışdan 1 gün əvvəl; 
C) Pətəkləri yerləşdirərkən; 
D) Heç vaxt. 
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25. Yem bazası və entomofil bitkilərin tozlanması 
 

Nektarlı və çiçək tozu gətirən bütün bitkilər arıçılığın yem bazasını təşkil edir. Arıçılığın 
inkişaf və məhsuldarlığı ən çox nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin olması, onların növünün 
tərkibindən asılıdır. 

Azərbaycanın florası olduqca zəngindir. Burada 4000 növdən artıq bitki bitir ki, bunların da 
15-17 faizi (pambıq, yem bitkiləri, meyvə bağları, bostan-tərəvəz və başqa kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən əlavə) bal və çiçək tozu verən bitkilərdir. 

Respublikamızda balverən bitkilərin zənginliyi arıçılığı intensiv inkişaf etdirməyə imkan 
verir. Bunun üçün mövcud yem bazasından səmərəli istifadə etmək lazımdır. 

Azərbaycan ərazisinin 12 faizi meşələrlə örtülüdür. Bu meşəliklər dağların yamacları, 
çayların sahilləri və onların aşağı hissələrində yerləşir. Həmin meşələrdə yaxşı balverən 
ağaclardan cökə, cır xurma, fısdıq və s. bitir. Yabanı meyvə bitkilərindən alma, armud, alça, 
fındıq, şabalıd, zoğal, əzgil, qaragilə və s. vardır. 

Arıların çiçəklərə qonması intensivliyi onların ifraz etdiyi nektarın kimyəvi tərkibindən 
asılıdır. Əgər nektarın tərkibində qlükoza, fruktoza və saxaroza eyni miqdardadırsa, arılar bu 
çiçəklərdə həvəslə işləyir. Belə bitkilərə, əsasən doqquzdon, qlediçiya, acı biyan, yonca, cökə, 
ağlarot, göyək, poruq, sürvə, qanqal, qantəpər, faseliya və s. daxildir. 

Nektarda qlükoza və fruktoza çox, saxaroza isə az olarsa, arılar bu bitkilərdə daha həvəslə 
işləyir. Belə bitkilərə çin filbaharı, Qafqaz skabiozası, günəbaxan, böyürtkən və adi şirquyruğu 
daxildir. Balverən bitki mənbələri 2 zonaya ayrılır: 1) dağ və dağətəyi; 2) aran zonası. Dağ 
zonasında əsas yem mənbəyini balverən yabanı bitkilər, aran zonasında isə balverən mədəni 
bitkilər təşkil edir. Hazırda arıçılıq respublikamızın dağlıq rayonlarında yaxşı, aran rayonlarında 
isə zəif inkişaf etmişdir. 

Tarla olan növbəli əkin yerlərində yetişdirilən və bağçalar, meşələr, çəmənlər, xüsusi 
yetişdirilən ballıqlar və digər təbii yerlərdə olan bir çox bitkilər nektar ayırır. Ot bitkiləri - xaşa, 
xardal, kolluqlar - iydə, sarı akasiya, çaytikanı, ağaclar - ağ akasiya, cökə, bədmüşk, albalı, ərik, 
gavalı, armud ağacları nektarlı bitkilər hesab olunur. 

Arıları nektar və çiçək tozundan qışlamaya hazırlayır, yayda pis hava şəraitində isə 
pətəkdən uça bilmədiyi səbəbindən və yığımsız vaxt üçün yem ehtiyatları yığırlar. Arıların 
hazırladıqları balın qalan hissələrini təsərrüfat məqsədləri üçün ayırırlar. Bal yığımı nə qədər çox 
olsa, bir o qədər də satış üçün bal yığmaq olar. 

Ağ akasiya, cökə ağacı, günəbaxan, xaşa, xəşəmbül, dağ keşnişi kimi nektarlı bitkilərlə 
kifayət qədər zəngin olan yerlərdən yüksək bal yığımı əldə etmək mümkündür. 

Arıçılığın inkişafı üçün çiçək tozu-nektarlı bitkilərin konveyeri yaradılmalı, davamsız 
yığımın alınmasına istiqamətlənən yem bazasının təkmilləşdirilməsi işləri aparılmalıdır.  

Arıçının əsas vəzifəsi bal yığımı və köçürməyə hazırlaşan arı ailələri ilə birlikdə yem 
bazasından tam istifadə etməkdir. 
 
25.1. Yığım növləri 

Yığım növlərini müəyyənləşdirmək üçün nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin 
çiçəklənmə müddətlərini hesablayır, güclü arı ailəsini çəkərək yığımın həcmini müəyyən edirlər. 
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Yığımlar saxlayıcı, məhsuldar və əsas yığım növlərinə bölünür. Gün ərzində nəzarət 
pətəyinin çəkisi saxlayıcı yığım zamanı 2 kiloqrama yaxın, məhsuldar yığım zamanı 2-4 kiloqram, 
əsas yığım zamanı isə 4 kiloqramdan az olmayaraq artır. 

Növbəli əkinlərə yüksək nektarlı bitkilər əlavə edilməklə meyvə ağaclarının bar verdiyi və 
həmin yerdə çoxlu meşə moruğu və digər giləmeyvələrin yetişdirildiyi, həmçinin meşə zolaqları, 
parklarda nektarlı ağac və kol növləri əkilməklə və yem bazasının artırılması yolu ilə digər 
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə yığım növü dəyişilə bilər. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin arılarla tozlanması 

Arıların ayırdığı nektar və qonduğu çiçəklərdən asılı olaraq kənd təsərrüfatı entomofil 
bitkilərini 3 qrupa bölmək olar: meyvə-giləmeyvə əkinləri, yem bitkiləri, kənd təsərrüfatı tarla 
bitkiləri. Göstərilən bitki növlərinin tozlanması üçün arılardan istifadə etməsinin də öz 
xüsusiyyətləri var. 

Meyvə ağacları və giləmeyvə kolları aprel-may aylarında çiçək açır. Həmin dövrdə qışlamış 
arılar yaz arıları ilə əvəz olunur. Ailələr sürətlə güclənir. Həmin dövrdə arılar aşağı temperaturda 
nektar və çiçək tozu yığır.   

Dağ, Qafqaz və Karpat cinsli arılar aşağı temperaturda çiçəklərdə işləyir, ona görə də 
meyvə-giləmeyvə əkinlərini yaxşı tozlayır. 

Bal yığımı üçün məhsuldar illərdə bitkilərin çiçəklənmə vaxtı arılar 5-6 kiloqram bal yığır. 
Arı ailələrinin çiçəklərə tez-tez qonması üçün bir arıxana yerini digəri ilə dəyişin və onları ətirli 
çiçəklərin şəkər şərbəti ilə yemləməklə tozlamaya göndərin.    

İkinci qrupa qarayonca və qırmızı yonca aiddir. Arılar qarayoncanın üzərinə aşağı nektar 
məhsuldarlığı olduğundan və tripinqə - çiçəyə ilk qonan arıların ürküdülməsi - səbəb olan xüsusi 
quruluşlu çiçəklərinə görə az qonur. Çiçəkləmə, nektar ayırma və çiçək tozunun əmələ gəlməsi 
vaxtı yonca və qarayoncanın ayrı-ayrı növlərindən asılıdır.  

Toxumların məhsuldarlığını artırmaq üçün qarayonca ilə arı cinslərinin seleksiyasını 
aparın, 30-40 ailə qrupundan ibarət olan 4-5 və daha çox ailəni 1 hektar əraziyə yem 
təknələrinin yanına qoyun, həmçinin arıları şəkər şərbəti, qarayoncanın ətirli yarpaqları ilə 
yemləyərək tozlamaya göndərin.  

Qarayonca tarlasının yanında arıları cəlb edəcək balverən bitkiləri əkməyin. Qırmızı 
yoncanın uzun borucuqlu çiçək tacı var, bu səbəbdən də arılar nektarı tam yığa bilmir.  

Nektar isti havada daha çox ayrılır. Toxumluqlara ən yaxşı sorucu ağız aparatı digər arı 
cinslərindən uzun olan Bozdağ Qafqaz cinsindən olan arılar qonur. 

Üçüncü qrupa arıların yaxşı qonduğu bitkilər aiddir: xaşa, günəbaxan və başqaları. 
Göstərilən bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün arıları çiçəkləmənin əvvəli bu bitkilərin 
yanına gətirməklə nail olmaq olar, 1 hektar xaşaya dörd ailə, 2 hektar günəbaxana bir ailə 
yerləşdirməklə arıxananı yaxın yerlərə qoymaq lazımdır. 

Dördüncü qrupa qış bloklu və yaz (plyonkalı) istixanalarında qapalı torpaqlarda 
yetişdirilən bitkilər aiddir. Xiyarları tozlandırmaq üçün istixanada bir bloka iki kiçik ailə 
yerləşdirin. Qışda və yazın ilk yarısı pətəkləri içəridən, istixananın şimal divarlarına yaxın qoyun, 
arıçılıq mövsümü başladıqdan sonra isə arıxananı çölə çıxardın və divarın altına elə qoyun ki, bir 
tərəfi istilik tərəf, digəri isə çölə baxsın. 

Bitkilərdən çiçək tozu müxtəlif cür köçürülür. Bəzi bitkilərdə çiçək tozu külək (anemofil 
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bitkilər), başqalarında su (hidrofil bitkilər), üçüncülərində isə cücülərlə (entomofil bitkilər) 
daşınır. Anemofil bitkilər 20 faizə yaxın, hidrofil bitkilər 0,5 faizdən az, entomofil bitkilər isə 80 
faizə yaxındır.  

Bir çox bitkilərdə çiçəklərin quruluşu öz-özünə tozlanmanın qarşısını alır və ya azaldır. 
Onlara iki sülaləli bitki (bədmüşk, çətənənin ayrı-ayrı növləri) aiddir, bəzilərinin çiçəklərində 
dişicik var, digərlərində isə erkəkcik olur. Bu cür bitkilərdə çiçək tozu külək (çətənə), cücülər və 
ilk növbədə arılarla (bədmüşk) daşınır.  

Yüksək nektarlı bitkilərin iki çiçəyindən arı 1 milliqram nektar yığır. Bal çinədanını 
doldurmaq üçün arı orta hesabla 100-120 çiçəyin üzərinə qonur. Arı bir qədər sayrım yığmaq 
üçün 100 çiçəyin üzərinə qonur. 

Uçuş zamanı çoxlu çiçəklərə qonan və gün ərzində bir neçə dəfə uçuşu təkrarlayan arılar 
bitkilərin çiçəklənməsi üçün mühüm işlər görür. 

Arı ailələrini hazırlayın, eyni zamanda yaz və yayın müxtəlif vaxtlarında çiçək açan kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin çiçəklənməsi üçün arıları yem yerlərinə aparın. 
 
25.2. Meyvə ağacları və giləmeyvələrin 
tozlanması 

Meyvə ağacları və giləmeyvələr tozlanarkən 
pətəkləri kiçik qruplara bölün (Şəkil 25.1): 500 metr 
biri-birindən ayrı məsafəyə 25-30 arı ailəsini 
yerləşdirin. 

Bağçalara nisbətən az ərazisi olan 
giləmeyvələrin lazımi tozlanması üçün ailə qrupu və 
ya arıxana yerini giləmeyvələrin yanı və ya onların 
mərkəzində yerləşdirin. 

  
Şəkil 25.1. Meyvə ağaclarının tozlanması 

Arıların bağça və giləmeyvələri tozlandırması çox effektiv bir üsuldur. Meyvə və 
giləmeyvənin məhsuldarlığı 25 faizdən az olmayaraq artır. Bağçaların tozlanması üçün çox vaxt 
arıları yaxın məsafəyə köçürmək lazım gəlir. 

Arıların köhnə yerlərinə qayıtmasının qarşısını almaq məqsədi ilə pətəkdən çıxmaq üçün 
süni maneələr yaradın. Bunun üçün uçuş bacalarını ot və ya saman dəsti ilə örtün və ya digər 
maneələr yaradın, məsələn, balaca yeşiklər qoyun. Maneələri keçərək arılar bələdləmə uçuşu 
edir, həmçinin ora qayıtmaq üçün pətəyin köçürüldüyü yeri yadda saxlamağa çalışır.  

Meyvə ağacları və giləmeyvələrin çiçəklənməsinin əvvəlində arıları çıxardın. Bağçaların 
meyvə ağacları çiçək açmamışdan əvvəl zəhərli maddələrlə təmizlənilir, bu isə arıların vaxtından 
əvvəl bağçalara çıxarıldığı vaxt onların zəhərlənməsinə səbəb ola bilər. 

Arıxananı bağçalarda çox saxlamayın, çünki ağaclar çiçəkləndikdən sonra yenidən zəhərli 
kimyəvi maddələrlə təmizlənə bilər.  

Məhsuldar illərdə və meyvə əkinlərinin sahəsi kifayət qədər olarsa, meyvə ağaclarından 
ümumi bal yığımı hər arı ailəsinə 8-10 kiloqram təşkil edə bilər. Çiyələyin tozlanmasına da 
müəyyən yolla nail olmaq olar, çünki arılar ondan müəyyən miqdarda çiçək tozu yığır. 1 hektar 
çiyələyin ərazisinə normada 2-3 arı ailəsi düşür. 
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25.3. Tarla bitkilərinin tozlanması 

İri yerlərdə nektarlı bitkilər olan sahələrin hər tərəfində bir neçə arıxana yerləşdirin. 
Arıların həvəssiz qonduğu qarayonca və qırmızı yoncanın tozlanmasına xüsusi diqqət 

yetirin. Arıların həvəssiz qonduğu yonca toxumlarından yüksək məhsuldarlıq almaq üçün onu 
ikinci dəfə əkirlər ki, bitkilər daha çox nektar versin və arılar üzərinə yaxşı qonsun.  

Qarayoncanı sulanan yerlərdə əkmək lazımdır ki, çox nektar ayırsın. Onun tozlanması üçün 
1 hektar əkinə 4-8 ailə lazımdır.  
 
25.4. Xiyar və bostan bitkilərinin tozlanması 

Bu bitkilər az miqdarda nektar ayırdığı üçün arılar onların üzərinə həvəssiz qonur. Bu 
səbəbdən də iri yerlərdən yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün onlar yaxşı tozlandırılmalıdır. 
Bu bitkilərin tozlanması üçün 1 hektar əraziyə 0,5-1 ailə gətirin. Bütün ərazini əhatə etmək üçün 
pətəkləri bərabər yerləşdirmək lazımdır.   
 
25.5. Qapalı torpaqda xiyar bitkisinin tozlanması 

Xiyarlarda ilk çiçəklər əmələ gələn kimi pətəkləri istixanaya salın və arıları elə yerləşdirin 
ki, onlar otağın mərkəzinə uça bilsin. 

Martın sonunda havalar istiləşdikdə, istixanada 
isə günəşli günlərdə hava daha da isti olanda pətəyi 
çıxardın və onu elə qoyun ki, arılar istixanaya bir 
bacadan keçsin, o biri bacadan isə çıxsın. İstixanada 
zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə olunarkən 
arıların yuvalara keçdiyi yarığı bağlayın və bacanı çöl 
tərəfə açın. 

Xiyarların tozlanmasına 12 saatdan 15 saata 
kimi vaxt sərf olunur (Şəkil 25.2).  
1000 kvadrat metr ərazisi olan istixanaya bir ailə 
yerləşdirin. Bacaları şərq tərəfə olan pətəkləri qərb 
istiqamətində yerləşdirin. İstixanada Karpat cinsli 
arılar yerli arılardan yaxşı olur. 

 
Şəkil 25.2. Xiyarların tozlanması 
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Nektar və çiçək tozu gətirən bitkilərin arıçılığın yem bazasını təşkil etməsini öyrənin.  

2. Yüksək bal yığımı əldə etmək üçün hansı bitkilərə ehtiyac olduğunu diqqətinizdə saxlayın.  

3. Yığımın həcmini müəyyən etmək üçün hansı yığım növlərinin olmasına diqqət edin (bitkilərin 
çiçəklənmə müddətinin hesablanması ilə). 

4. Kənd təsərrüfatı entomofil bitkilərinin neçə qrupa bölündüyünü öyrənin və bu mövzuda 
araşdırma aparın.  

5. Həmin qrupa daxil olan hansı bitkilərin sizin yaşadığınız ərazidə olduğunu öyrənin. 

6. Hansı cins arıların (Qafqaz və Karpat) daha aşağı teperaturda işləyərək meyvə-giləmeyvə 
əkinlərini tozlandırdığını öyrənin. 

7. Həmin növ arıların yaşadığınız ərazidə olub-olmadığını yoldaşlarınızla birlikdə araşdırıb 
öyrənin. 

8. Arıları ətirli çiçəklərin şəkər şərbəti ilə qidalandıraraq tozlamaya göndərməyi öyrənin. 

9. Bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün arıların nə vaxt tozlamaya gətirmək lazım olduğunu 
öyrənin. 

10. Arılarla tozlamanın (entomofil) neçə faiz olduğınu öyrənin. 

11. Arıxananın meyvə və giləmeyvə bağlarının arasında yerləşdirilməsinə diqqət edin. 

12. Müxtəlif bitkilərin hər hektarından neçə arı ailəsinin məhsul götürə bilməsini öyrənin. 
 
 

256 
 



 

 
Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Yem bazası və entomofil bitkilərin 
tozlanmasının ümumi müddəaları 

• Nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin 
arıçılığın inkişafı və məhsuldarlığının 
artırılmasındakı rolunu öyrənin. 

• Cəmiyyətin arı məhsullarına olan tələbatının 
ödənilməsində bal yığımı və arılara qulluğun 
əhəmiyyətini diqqət mərkəzində saxlayın. 

• Arıçının əsas vəzifəsinin arı ailələri ilə 
birlikdə yem bazasından tam istifadə 
etməkdən ibarət olmasını diqqətinizdə 
saxlayın. 

2. Yığım növlərinin öyrənilməsi 

• Yığım növlərini müəyyənləşdirmək üçün 
nektarlı və çiçək tozu gətirən bitkilərin 
çiçəklənmə müddətini hesablayın və güclü arı 
ailəsini çəkərək yığımın həcmini müəyyən 
edin. 

• Yığımın neçə növü olmasını öyrənin və gün 
ərzində hər yığım üzrə neçə kiloqram balın 
yığılmasına diqqət edin. 

• Bu statistikanın 3 il ərzində bir neçə 
arıxananın yığım gücü haqqında 
məlumatların toplanması nəticəsində 
müəyyənləşdiyinə diqqət edin. 

• Yalnız nektarlı bitkilərin olduğu həmin 
ərazilərdə əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyi 
təqdirdə yığımın miqdarının dəyişə biləcəyini 
diqqətinizdə saxlayın.  

3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin arılarla 
tozlanması 

• Kənd təsərrüfatı entomofil bitkilərinin neçə 
qrupa bölündüyü və hər növün spesifik 
xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Həmin entomofil bitkilərdən hansıların 
yaşadığınız ərazidə olmasına diqqət edin. 

• Meyvə ağacları və giləmeyvə kollarının 
tozlanması ilə əlaqədar məsələləri 
diqqətinizdə saxlayın. 

• Yem bitkiləri (2-ci qrup) - qarayonca və 
qırmızı yoncanın nektar vermə 
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xüsusiyyətlərinə diqqət edin. 
• Arıların yaxşı qonduğu üçüncü qrup bitkilərin 

balvermə xüsusiyyətləri və yaşadığınız 
ərazidə necə yayıldığını öyrənin və 
yoldaşlarınızla müzakirə edin. 

• Dördüncü qrupa daxil olan bitkilərin nektar 
ayırma və tozlanma xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Külək (anemofil), su (hidrofil) və cücülərlə 
(entomofil) tozlanan bitkilərin arasında 
arıların payının nə qədər (neçə faiz) olduğunu 
öyrənin və bir şüursuz varlıq olaraq arının 
cəmiyyət qarşısında oynadığı rolu 
qiymətləndirin. 

4. Entomofil (4 qrupun hamısı) bitkilərin 
spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

• Arıxananın meyvə ağacları və giləmeyvə 
kolları arasında yerləşdirilməsini təmin edin. 

• Tarla bitkilərinin tozlanma xüsusiyyətlərini 
öyrənin. 

• Açıq havada bostan bitkilərinin tozlanma və 
məhsuldarlıq xüsusiyyətlərini öyrənin. 

• Qapalı yerlərdə xiyarın tozlaxma 
xüsusiyyətləri və arıları kimyəvi 
preparatlardan mühafizə etməyi öyrənin. 

• Öyrəndiyiniz bütün məsələləri müəlliminizlə 
bölüşün və başa düşmədiklərinizi soruşun.  
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 25 

Sual 1. Yem bazası nədən ibarətdir? 
A) Entomofil bitkilərdən; 
B) Anemofil bitkilərdən; 
C) Hidrofil bitkilərdən; 
D) Bütün bitkilərdən. 
  
Sual 2. Arıçının əsas vəzifəsi nədir? 
A) Arılara qulluq etmək; 
B) Arılara nəzarət etmək; 
C) Yem bazasından tam istifadə etmək; 
D) Arıxananı yerləşdirməkdən. 
 
Sual 3. Gün ərzində nəzarət pətəyinin çəkisi saxlayıcı yığım zamanı neçə kiloqrama yaxın 
olur? 
A) 5 kiloqrama yaxın; 
B) 2 kiloqrama yaxın; 
C) 3 kiloqrama yaxın; 
D) 4 kiloqrama yaxın. 
 
Sual 4. Gün ərzində nəzarət pətəyinin çəkisi məhsuldar yığım zamanı neçə kiloqram olur? 
A) 2 kiloqram; 
B) 3 kiloqram; 
C) 1 kiloqram; 
D) 2-4 kiloqram. 
   
Sual 5. Gün ərzində nəzarət pətəyinin çəkisi əsas yığım zamanı neçə kiloqram olur? 
A) 1 kiloqram; 
B) 4 kiloqram; 
C) 2 kiloqram; 
D) 3 kiloqram. 
 
Sual 6. Nə vaxt qış arıları yazda doğulan arılarla əvəz olunur? 
A) Aprel-mayda; 
B) Martda; 
C) İyunda; 
D) Fevralda. 
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Sual 7. Meyvə-giləmeyvə bitkilərinin tozlanmasında hansı növ arılar daha yaxşı işləyir? 
A) Orta Rusiya; 
B) Şimal; 
C) Bütün arılar; 
D) Dağ, Qafqaz, Karpat. 
 
Sual 8. Nəyə görə qarayonca tarlalarının yanında balverən bitkiləri əkmək olmaz? 
A) Nektarı tam yığa bilmir; 
B) Bitkilər inkişaf etməz; 
C) Arılar xəstələnər; 
D) Bitkilər nektarı tam ayıra bilmir. 
 
Sual 9. Respublikamızda bitki mənbələri neçə qrupa bölünür? 
A) 4; 
B) 3; 
C) 1; 
D) 2. 
 
Sual 10. İki hektar günəbaxanı tozlandırmaq üçün neçə ailə lazımdır? 
A) 2 ailə; 
B) 3 ailə; 
C) 4 ailə; 
D) 1 ailə. 
 
Sual 11. Qarayoncanın tozlanması üçün (1 hektar) neçə arı ailəsi lazımdır? 
A) 1 ailə; 
B) 3 ailə; 
C) 4 ailə; 
D 2 ailə. 
  
Sual 12. Çiçək tozunun külək, su və cücülərlə daşınması mümkündürmü? 
A) Mümkün deyil; 
B) Mümkündür; 
C) Təsadüfən olar; 
D) Havadan asılıdır. 
 
Sual 13. Nəyə görə arı ailələrini giləmeyvələr olan yerdə qoymaq lazımdır? 
A) Balalama üçün; 
B) Ananın inkişafı üçün; 
C) Tozlandırmaq üçün; 
D) Cavan arıların uçuşu üçün. 
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Sual 14. Arıların meyvə və giləmeyvələri tozlandırması məhsuldarlığı nə qədər artırır? 
A) 20-22 faiz; 
B) 15-16 faiz; 
C) 30 faiz; 
D) 25 faiz. 
 
Sual 15. Niyə arıları bağça və giləmeyvə kolluqlarına çiçəkləmədən əvvəl köçürmürlər? 
A) Arıçı çatdıra bilmir; 
B) Onda sürfələrin inkişaf dövrü olur; 
C) Hava yaxşı olmur; 
D) Dərmandan zəhərlənər. 
 
Sual 16. Hansı arılar istixanada yaxşı işləyir? 
A) Boz Qafqaz; 
B) Yerli; 
C) Karpat; 
D) Bütün cins arılar. 
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26. Bal yığımı və onun xüsusiyyətləri 
 

Bitkilərin çiçəklərindən arıların nektar toplamasını arıçılar bal yığımı və ya yığım 
adlandırırlar. Onun gücü pətəklərə balın hansı sürətlə yığılmasından asılıdır. Arıçılıq 
təsərrüfatını düzgün təşkil etmək üçün müəyyən ərazidə hansı gücdə, nə vaxt və hansı 
mövsümdə yığım olduğunu nəzərə almaq çox vacibdir. Bu cür məlumatlar arıları vaxtı-vaxtında 
bal yığımına hazırlamaq və köçürməni düzgün təşkil etmək, həmçinin arıçılığın yem bazasını 
əvvəlcədən müəyyənləşdirərək təkmilləşdirmək üçün lazımdır. Bu səbəbdən də arıçı ildən-ilə 
nektarlı bitkilərin çiçəklənmə dövrü, həmçinin öz ərazisinin yığım gücü və davamlılığını yaxşı 
bilməlidir. 

Müxtəlif yem bazasının vəziyyətini müəyyənləşdirən yerli şəraitdən asılı olaraq müəyyən 
ərazidə olan arılar üçün həmin yerin yığımından yaxşı istifadə etmək məqsədi ilə arıçı arılara 
lazımi qulluq və saxlama üsullarından istifadə etməlidir.  

Hər hansı bir ərazinin yığımından yaxşı istifadə etmək məqsədi ilə arıxanalarda yaz-yay 
vaxtı arıların saxlanılması üçün tətbiq olunan kompleks tədbirlər arıçılıq üsulu adlanır.  

Müxtəlif yerlərdə arıların saxlanılma şəraiti fərqli olduğundan arıçılar işlədiyi şəraitə cavab 
verən müxtəlif arıçılıq üsulları hazırlayıblar. Yaxşı bilməlisiniz ki, müəyyən ərazinin arıxanasında 
yaxşı nəticələr verən hər bir üsul digər ərazinin arıxanaları üçün yararsız ola bilər, çünki onların 
yığım xüsusiyyətləri, şanla təmin olunmaları və digər şəraitləri müəyyən dərəcədə fərqli olur. 

Hansı balverən bitkinin nə vaxt çiçəkləyəcəyini dəqiq müəyyən etmək üçün nektarlı 
bitkilərin çiçəklənmə təqvimi və nəzarət pətəyinin göstəricilərini bilmək lazımdır. 
 
26.1. Nektarlı bitkilərin çiçəklənmə təqvimi və nəzarət pətəyinin göstəriciləri 

Bal yığımı şəraitinin öyrənilməsi üçün arıçı sistematik olaraq nektarlı bitkilərin inkişafına 
nəzarət etməli, həmçinin onların çiçəklənmə vaxtının əvvəli və sonunu nəzərə almalıdır. İllər 
boyu aparılan müşahidələr və qeydlərə əsaslanaraq cari ildə hər hansı bir nektarlı bitkinin 
çiçəklənmə dövrünü əvvəlcədən müəyyən etmək olar.  

Hər bir bitkinin çiçəklənməsinin başlanması hər il eyni olmur. Mövcud olan temperatur 
şəraitindən asılı olaraq çiçəkləmənin başlanması gec və ya tez ola bilər. Bəzi çatışmazlıqlara 
baxmayaraq, ayrı-ayrı bitkilərin çiçəklənmə dövrünün arasında olan ara müddəti nisbətən sabit 
olur.  

Beləliklə, erkən balverən bitkilərin çiçəklənmə dövrünə görə təxminən gec çiçək açan 
bitkilərin çiçəklənmə vaxtı və yığımın başlanmasını əvvəlcədən müəyyən etmək olar. Bu cür 
proqnozları düzgün etmək üçün, ilk növbədə öz ərazinizin balverən bitkilərinin çiçəklənmə 
təqvimini tərtib etmək lazımdır, yəni bir neçə illərin müşahidəsi, qeydlərinə əsasən balverən 
bitkilərin orta çiçəklənmə müddətini müəyyən etmək və bir balverən bitkinin digərindən neçə 
gün sonra çiçək açdığını dəqiqləşdirmək lazımdır. 

Bitkilərin inkişafına dair bütün qeydləri arıçının gündəliyində qeyd etmək lazımdır, orada 
hər bir nektarlı bitkinin çiçəklənmə vaxtının əvvəli və sonunu yazmaq lazımdır. Bir neçə il 
ərzində bu cür qeydləri apararaq hər bir nektarlı bitkinin orta çiçəklənmə müddətini müəyyən 
etmək olar. 

Nəzarət pətəyinin köməyi ilə müəyyən nektarlı bitkinin çiçəklənməsinin başlanması ilə 
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yığımın hansı növünün olduğunu nəzərə almaq olar. Bunun üçün güclü arı ailəsi ilə olan pətəyi 
tərəziyə qoyur və bir gündən sonra çəkinin azaldığı, yoxsa çoxaldığını öyrənmək üçün hər gün 
pətəyi çəkirlər. Arıların uçuşundan sonra axşam vaxtı nəzarət pətəyini çəkir və məlumatları 
arıçının gündəliyində qeyd edirlər. 

Məhsuldar və ya saxlayıcı yığım. Yığımın gücü üç şəraitdən asılıdır: 

• Nektarlı bitkilərin miqdarından; 
• Hava şəraitindən; 
• Ailədə olan işçi arıların sayı və onların işlək vəziyyətindən. 

Bəzən yaxşı hava şəraiti və arı ailələrinin lazımi gücdə olduğuna baxmayaraq, balverən 
bitkilərin çiçəklənməməsi səbəbindən pətəklərdə nektar olmur. 

Bu dövr yığımsız adlanır, bu, nəzarət pətəyinin çəkisinin azalması və arıların oğurluğa 
meylli olduğundan bilinir. Əgər müəyyən ərazidə nektarlı bitkilərin heç birinin çiçəklənmədiyi 
dövrü olarsa, bu yığımsız müddət müəyyən vaxt dəyişiklikləri ilə hər il təkrarlanacaq.  

Arıçı öz ərazisinin yığımsız vaxtını müəyyən etməli, onu doldurmaq üçün təsərrüfatlarda 
balverən bitkilərin əkinini təşkil etməli və ya arıxananı nektarlı bitkilərlə zəngin olan başqa 
yerlərə köçürməlidir.  

Bəzən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən hətta kifayət qədər çiçək açan, balverən bitkiləri 
olduğu halda yığım olmur. Bal yığımında bu cür aralar daimi xarakter daşıyır və müxtəlif 
vaxtlarda ola bilər, lakin uzunmüddətli müşahidələrə əsasən bal yığımı üçün əlverişsiz hava 
şəraiti mövsümün hansı vaxtında olduğu, həmçinin də müəyyən bitkilərdən yaxşı yığım almaq 
imkanının nə qədər çox olduğunu dəqiqləşdirmək olar.  

Bəzən balverən bitkilər çiçək açarkən hətta yaxşı havada belə ailələrin gətirdiyi nektar 
yalnız arılar və sürfələrin yemlənməsinə çatır, süzülmək üçün isə bal lazımi ölçüdə pətəkdə 
yığılmır.  

Bu cür yığım saxlayıcı yığım adlanır. Zəif nektarlı bitkilər çiçək açarkən və ya az sayda olan 
güclü nektarlı bitkilər çiçəkləyərkən ona rast gəlmək olar.  

Saxlayıcı yığım satış balının yığılmasına imkan vermir, lakin arıçılıq üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Hətta az sayda nektarın olması ananın qoyduğu yumurtalar, yetişdirilən 
sürfələrə təsir edir, arıları yeni şanların hörülməsinə təhrik edir və arıxananı arı oğurluqlarından 
azad edir. 

Əgər nəzarət pətəyinin çəkisi dəyişilmirsə, bu o deməkdir ki, ailənin bir gündən bir istifadə 
etdiyi 0,4 qram yemi arılar bir günə gətirir. Bəzən saxlayıcı yem elə olur ki, pətəkdə bir az bal 
qalır, amma yaxın günlərdə tədricən bu baldan istifadə olunacaq.  

Yığımın növünü müəyyən edərkən səhv etmək olar. Bəzən hətta güclü nektarlı bitkilər yaxşı 
çiçək açdıqda və əlverişli hava olduqda belə ailələrin zəif olması və arıların yenicə böyümələri 
səbəbindən arılar az nektar gətirir. İş pis təşkil olunduqda yığım saxlayıcı ola bilər. 

Əgər balverən bitkilərin çiçəklənməsi zamanı pətəklərdə bal balsüzəndən keçirilmək üçün 
lazımi miqdarda qalarsa, bu cür balın yığılması məhsuldar yığım adlanır. Bəzən mövsüm boyu 
ərzində 2-3 dəfə məhsuldar yığım alınır, onlardan ən güclüsü (adətən yayda) əsas yığım adlanır. 

Elə yerlər var ki, məhsuldar yığım bir neçə dəfə təkrarlanır, həmçinin elə yerlər də olur ki, 
məhsuldar yığım bir dəfə olur, bu da əsas yığım hesab olunur. 
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26.2. Yığımın növləri 

Əsas yığım müxtəlif cür olur və bəzən bir gündən bir pətəklərdə 1-2 kiloqram bal artır, elə 
də olur ki, yığım şiddətli olur və nəzarət pətəyi gün ərzində çəkidə 8-10 kiloqram və daha da çox 
artır. Əsas yığımın vaxtı da fərqli olur: bir yerdə bir ay-bir ay yarım davam edir, başqa yerlərdə 
isə 10 gündən çox olmur. Əsas yığımın başlanması vaxtı da fərqli olur: bəzi yerlərdə yazın ortası, 
bəzi yerlərdə yazın sonu, yayın əvvəli olur. Bəzi bölgələrdə əsas yığıma kimi məhsuldar bal 
yığımı vaxtı ola bilər, digər yerlərdə isə bal yığımına kimi yalnız saxlayıcı yığımlar olur. 

Arıların qışlamadan sonra əsas yığıma kimi müddəti də fərqli olur: bəzi şəraitdə bu müddət 
qısa olur, cəmi 40-50, digər hallarda isə bu müddət 80-90 gün və daha çox olur. Hər ərazinin 
ildən-ilə tədricən təkrarlanan şərait toplumu olur. Yerli bal yığımı şəraitinin toplumu “yığım 
növü” adlanır.   

Azərbaycanın hər bir bölgəsi özünün spesifik məhsuldar yığım növləri ilə seçilir. Hər bir 
arıçı yaşadığı regionun nektarlı bitkilərinin coğrafiyasını bilməli, həmin ərazidə arıçılığın inkişaf 
perspektivlərini öyrənməlidir. Çünki təbiətimiz dağ, dağətəyi və arandan ibarətdir. Onların hər 
birində məhsuldar yığım ayrı-ayrı vaxtlarda başlayır (ardı var).                             

Günəbaxan çiçəkləməmişdən əvvəl bu cür şəraitdə bağçalar, yabanı bitkilər, ot çalınları və 
digər əkinlərdən yalnız saxlayıcı, bəzən isə məhsuldar yığım almaq mümkündür. 

Yerli şəraitin xüsusiyyətləri müəyyən dərəcədə arıçılıq texnikasına təsir edir, həmçinin də 
əsas yığıma kimi arıların hazırlıq üsulları və onların istifadə edilməsinin təşkilini 
müəyyənləşdirir. Bal yığımının istifadəsi üçün müəyyən ərazidə vacib amillərdən biri arıların 
qışlamadan çıxmasından əsas bal yığımının başlanğıcına kimi olan müddətdir. Müxtəlif yığım 
növləri zamanı bu müddət fərqli olur, bu isə güclü ailələrin yetişdirilməsi, onların işlək 
vəziyyətdə saxlanılması üsullarında fərqləri üzə çıxarır. 

Yuxarıda göstərilənlər yalnız ən çox yayılan bal yığımı növləridir. Hər bir arıçı öz ərazisinin 
yığım xüsusiyyətlərini diqqətlə öyrənməli və onlara uyğun olaraq öz işini qurmalıdır. Mövcud 
olan yem bazasından düzgün istifadə edərək, həmçinin onun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
arıçılar bununla yanaşı, təkmilləşdirmə işlərinin təşkilatçıları olmalıdır.  
 
 

264 
 



 

 
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar 

1. Arıçıların arıların nektar toplamasını necə adlandırdıqlarına diqqət edin. 

2. Arıçılıq üsulunun nədən ibarət olduğunu öyrənin. 

3. Balverən bitkilərin nə vaxt çiçəkləyəcəyini müəyyən etmək üçün nektarlı bitkilərin 
çiçəklənmə təqvimini öyrənin.  

4. Yaşadığınız regionun əsas balverən bitkilərinin siyahısını tərtib edin.  

5. Həmin bitkilərn çiçəklənmə cədvəlini tərtib edin və hər birinin çiçəklənmə müddətini qeyd 
edin. 

6. Yığımla bağlı mövcud məlumatları öyrənin və birlikdə müzakirə edin. 

7. Yığımın növləri və başlıca xüsusiyyətlərini öyrənin və aydın olmayanları müəllimdən 
soruşun.   
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Praktiki tapşırıq və fəaliyyətlər 

 

Tapşırıq və fəaliyyətlər Təlimat və tövsiyələr 

1. Arıların nektar toplamasının (bal yığımı) 
öyrənilməsi 

• Arıçılıqda yığımın nə olduğunu öyrənin. 
• Arıçılıq üsulu və onun hazırlanmasında 

fərdiliyə diqqət edin. 

2. Nektarlı bitkilərin çiçəklənmə təqvimi və 
nəzarət pətəyinin göstəricilərinin 
öyrənilməsi 

• Balverən bitkinin nə vaxt çiçəkləyəcəyini 
dəqiq müəyyən etmək üçün nektarlı 
bitkilərin çiçəklənmə təqvimi və nəzarət 
pətəyinin göstəricilərini öyrənin. 

• Hər bitkinin çiçəklənməsinin hər il eyni 
olmamasına diqqət edin. 

• Gələcək arıçılıq fəaliyyətiniz üçün nektarlı 
bitkilərin (regionunuz üçün) cədvəlini 
hazırlayın və bunu qrup halında müzakirə 
edin. 

• Nəzarət pətəyinin nə üçün və nə vaxt 
qoyulduğuna diqqət edin. 

• Yığımın gücünün üç şəraitdən asılılığını 
öyrənin. 

3. Saxlayıcı, məhsuldar və əsas yığımın 
xüsusiyyətləri 

• Saxlayıcı yığımın nə olduğu və yığımın hansı 
mərhələsini əhatə etdiyini öyrənin. 

• Ən güclü yığım vaxtı da saxlayıcı yığımın ola 
biləcəyinə diqqət edin. 

• Məhsuldar yığımın xüsusiyyətlərinə diqqət 
edin. 

• Mövsüm boyu 2-3 dəfə məhsuldar yığım 
olursa, onların ən güclüsünün əsas yığım 
olmasını yadda saxlayın. 

• Əsas yığımın müxtəlif cür olması, bəzən 1-2 
kiloqram, bəzən isə daha çox olmasına 
diqqət edin.  
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi 

Test 26 

Sual 1. Bal yığımı nə deməkdir? 
A) Arıların nektar toplaması; 
B) Arıların yem dalınca getməsi; 
C) Arıların çölə işləməsi; 
D) Arıların həyat uğrunda mübarizəsi. 
 
Sual 2. Arıçılıq üsulu nə deməkdir? 
A) Arıçının arıya qulluğu; 
B) Arıçılıqda tətbiq olunan kompleks tədbirlər; 
C) Arıçının iş rejimi; 
D) Arıçının iş yoldaşları ilə əlaqəsi. 
 
Sual 3. Balverən bitkilərin təqvimi hər il dəyişir, yoxsa sabit qalır? 
A) Sabit qalır; 
B) Arıçının istədiyi kimi; 
C) Dəyişib-dəyişməməyin əhəmiyyəti yoxdur; 
D) Dəyişir. 
 
Sual 4. Nektarlı bitkilərin çiçəklənməsi hava şəraitindən asılıdırmı? 
A) Yağışdan asılıdır; 
B) Asılı deyil; 
C) Asılıdır; 
D) Çox isti yaxşı deyil. 
  
Sual 5. Çiçəkləmə təqvimi nədir? 
A) Arıxana işlərinin təqvimi; 
B) Nektarlı bitkilərin çiçəklənmə vaxtı; 
C) Arıçının iş cədvəli; 
D) Çiçəklərin tərkibini göstərən cədvəl. 
 
Sual 6. Yığımın gücünü nəzarət pətəyinin köməyi ilə müəyyən etmək mümkündürmü? 
A) Mümkündür; 
B) Mümkün deyil; 
C) Dəqiq mümkün deyil; 
D) Bilmirəm. 
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Sual 7. Hava şəraiti bal yığımına təsir edirmi? 
A) Təsir etmir; 
B) Təsir edir; 
C) Arının gücünə baxır; 
D) Yağışda məhsul olmur. 
 
Sual 8. Saxlayıcı yığım nədir? 
A) Arının yığıma getməsi; 
B) Arının nektar gətirməsi; 
C) Ailənin öz istifadəsi üçün topladığı bal; 
D) Qalıq bal. 
 
Sual 9. Məhsuldar yığım nədir? 
A) Arıya qalan bal; 
B) Mövsümün əvvəlində olan yığım; 
C) Gəzəngi balı; 
D) Süzüm üçün yığılan bal. 
 
Sual 10. Əsas yığım həmişə eyni vaxtda olur? 
A) Xeyir; 
B) Bəli; 
C) Apreldə olur; 
D) Avqustda olur. 
 

Sual 11. Əsas yığım nədir? 
A) Məhsuldar yığımın ən güclüsü; 
B) Yığımın sonu; 
C) Yığımın başlanğıcı; 
D) Saxlayıcı yığımın sonrakı mərhələsi. 
 
Sual 12.Nəzarət pətəyi nə üçündür? 
A) Arının çəkisini öyrənmək üçün; 
B) Yığımın səviyyəsini müəyyən etmək üçün; 
C) Ananın varlığını müəyyən etmək üçün; 
D) Pətəyin çəkisini müəyyən etmək üçün. 
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CAVABLAR 

Təlim nəticəsi 1 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 D 
6 A 
7 B 
8 C 
9 A 

10 C 
11 B 
12 D 

 

Təlim nəticəsi 2 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 C 
3 A 
4 B 
5 A 
6 C 
7 D 
8 D 

 

Təlim nəticəsi 3 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 D 
3 C 
4 B 
5 A 
6 B 
7 C 
8 D 

 

 
 
 

  

Təlim nəticəsi 4 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 A 
3 C 
4 D 
5 A 
6 D 
7 C 
8 A 
9 D 

10 C 
11 A 
12 B 
13 C 
14 D 
15 A 
16 D 
17 D 
18 B 
19 A 
20 C 
21 B 

 

Təlim nəticəsi 5 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 A 
3 C 
4 D 
5 C 
6 A 
7 B 
8 C 
9 A 

10 B 
11 D 
12 D 
13 A 
14 A 

 

Təlim nəticəsi 6 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 B 
6 A 
7 C 
8 A 
9 C 

10 D 
11 C 
12 C 
13 B 
14 A 
15 C 
16 D 
17 B 
18 A 
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Təlim nəticəsi 7 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 D 
6 B 
7 A 
8 B 
9 C 

10 A 
11 C 
12 D 
13 A 
14 B 
15 C 

 

Təlim nəticəsi 8 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 C 
3 A 
4 A 
5 D 
6 B 
7 D 
8 C 
9 B 

10 C 
11 D 
12 B 
13 A 
14 D 
15 C 
16 A 

 

Təlim nəticəsi 9 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 B 
6 A 
7 C 
8 C 
9 D 

10 A 
 

  
 

 

Təlim nəticəsi 10 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 D 
6 A 
7 C 
8 D 
9 B 

10 C 
11 C 
12 D 

 

Təlim nəticəsi 11 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 D 
4 C 
5 B 
6 A 
7 C 
8 A 
9 B 

10 C 
11 D 
12 D 
13 A 
14 C 
15 D 
16 A 
17 D 
18 C 
19 A 
20 B 
21 C 
22 D 

 

Təlim nəticəsi 12 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 A 
3 C 
4 D 
5 A 
6 B 
7 D 
8 C 
9 A 

10 A 
11 B 
12 D 
13 A 
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Təlim nəticəsi 13 üzrə düzgün 
cavablar 

1 D 
2 B 
3 A 
4 C 
5 C 
6 A 
7 B 
8 C 
9 B 

10 A 
11 D 
12 B 
13 A 
14 D 
15 B 

 

Təlim nəticəsi 14 üzrə düzgün 
cavablar 

1 D 
2 C 
3 A 
4 B 
5 A 
6 B 
7 A 
8 C 
9 B 

10 D 
11 C 
12 A 
13 B 
14 C 
15 A 
16 C 
17 C 
18 D 
19 D 
20 B 
21 B 

 

Təlim nəticəsi 15 üzrə düzgün 
cavablar 

1 D 
2 C 
3 A 
4 B 
5 D 
6 A 
7 B 
8 C 
9 A 

10 C 
 

   

Təlim nəticəsi 16 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 A 
6 B 
7 B 
8 C 
9 D 

10 B 
11 C 
12 A 
13 A 

 

Təlim nəticəsi 17 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 C 
3 B 
4 D 
5 A 
6 B 
7 B 
8 C 
9 D 

10 B 
11 C 

 

Təlim nəticəsi 18 üzrə düzgün 
cavablar 

1 D 
2 A 
3 B 
4 C 
5 A 
6 B 
7 C 
8 A 
9 B 

10 D 
11 B 
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Təlim nəticəsi 19 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 C 
6 A 
7 B 
8 D 
9 B 

10 A 
 

Təlim nəticəsi 20 üzrə düzgün 
cavablar 

1 C 
2 A 
3 B 
4 D 
5 A 
6 B 
7 B 
8 A 
9 C 

 

Təlim nəticəsi 21 üzrə düzgün 
cavablar 

1 B 
2 B 
3 C 
4 D 
5 A 
6 B 
7 C 
8 D 
9 A 

10 A 
11 B 

 

 
 

 

  

Təlim nəticəsi 22 üzrə düzgün 
cavablar 

1 C 
2 B 
3 A 
4 D 
5 A 
6 B 
7 B 
8 C 
9 D 

 

Təlim nəticəsi 23 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 B 
4 C 
5 D 

 

Təlim nəticəsi 24 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 A 
4 C 
5 D 
6 A 
7 D 
8 C 
9 D 

10 B 
11 B 
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Təlim nəticəsi 25 üzrə düzgün 

cavablar 
1 A 
2 C 
3 B 
4 D 
5 B 
6 A 
7 D 
8 A 
9 D 

10 D 
11 D 
12 A 
13 B 
14 C 
15 D 
16 C 
17 C 

 

Təlim nəticəsi 26 üzrə düzgün 
cavablar 

1 A 
2 B 
3 D 
4 C 
5 B 
6 A 
7 B 
8 C 
9 D 

10 A 
11 A 
12 B 
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