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ÖZET
Bu çalışmada, Bursa yöresinde Varroa destructor ile doğal bulaşık olan balarısı kolonilerinde
(polen tuzaklı kovanlarda) Obeson’un (Thymol) etkinliği araştırılmıştır. V.destructor ile olarak
bulaşık 18 koloni dokuzar koloniden oluşan 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup Obeson ile tedavi
edilmiş, ikinci grup ise tedavisiz kontrol bırakılmıştır. Tedavi sonrası Obeson ilkbaharda %85,5
ve sonbaharda % 100 etkili bulunmasına rağmen sonbahardaki değişik faktörler göz önüne
alındığında etkinliğin bu derece yüksek olmadığını düşünmekteyiz. Yapılan araştırmalarda da
birçok esansiyel yağ bileşiğinin maksimum etkinliği %98 civarında kalmıştır (Zhang, 2000,
Ruffinengo et al. 2007). Bu çalışmada kontrol grubunda ise canlı Varroa’lar tespit edilmiştir.
Çalışma süresince tedavi sonrası arıların kısa süreli bir davranış tepkisi dışında ilaçtan
kaynaklanan çok ciddi bir yan etki görülmemiştir.

GĐRĐŞ
Varroa cinsi akarlar, Anderson ve Trueman
(2000) tarafından Varroa destructor olarak
belirlenmiştir. Anderson ve Trueman (2000)
Varroa’lar arasında genetik ve morfolojik
farklılıkları tespit etmiş, V. jacobsoni’nin
Güneydoğu
Asya’da
bulunduğunu;
yeni
isimlendirilen ve ayrı bir tür olan Varroa
destructor’un ise A.mellifera’da bulunduğunu
bildirmişlerdir. V. destructor’un özellikle Kore
genotipi en çok yaygınlık gösteren ve en zararlı
olandır (Zhang 2000). Ülkemizde toplanan
Varroa’ların hem morfolojik hem de genetik
incelemelerinde V. destructor’un Kore genotipi
olduğu saptanmıştır (Warritt ve diğ. 2004; Aydın
ve diğ. 2007a). Varroa destructor ülkemize 1977
yılında Trakya’dan girmiş ve çok kısa sürede tüm
ülkeye yayılarak ilk yıllarda 600 bin koloninin
sönmesine yol açmıştır (Temiz 1983). Son
yılarda Türkiye’de ve diğer ülkelerde Varroosis’e
karşı kimyasal, biyolojik ve genetik mücadele
yöntemlerinin kullanımı yaygınlık kazanmış ve
fluvalinate, flumethrin, amitraz, coumaphos gibi
çeşitli kimyasalların kullanımı artmıştır (Aydın ve
Girişgin, 2003; Kumova 2004). Çakmak ve diğ.
(2006) ceviz yaprağı ve polen çekmeceli

uygulamalarından olumlu sonuç almışlardır. Son
yıllarda Varroa kontrolünde tütün, çam yaprağı,
sarmısak, kekik, ökaliptus, nane, pire otu, ceviz,
turunçgiller, neem ve kanola gibi birçok bitkinin
özü ve yaprakları kullanılmakta ve daha çok
Varroa populasyonunu azaltmada %45-70 etkili
olmaktadır (Kurt, 2007). Aydın ve diğ. (2007)’nın
yaptığı çaışmada Ecostop (Thymol+Menthol)
sonbahar uygulamasında %94.7, ilkbaharda ise
%89.6 etkili bulunmuş, özellikle tam tabanlı
polen çekmeceli kovanlarda uygulama ve kontrol
kolaylığı tespit edilmiştir. Sonbaharda yapılan
mücadelenin daha verimli olduğu görülmüş her
iki uygulamanın sonucu balarılarında istenmeyen
bir yan etki saptanmamıştır. Bu nedenle bu
çalışmada bir kokulu yağ bileşiği olan Obeson’un
Varroa’ya
karşı
etkinliğinin
araştırılması
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Đlaç etkinliğini belirlemek üzere, biri ilkbaharda
(Mart 2008) diğeri sonbaharda (Kasım 2008)
olmak üzere iki saha çalışması yapılmıştır.
Đlkbahar
denemesi
Anadolu
bal
arısı
kolonilerinde (Apis mellifera anatoliaca) tedavi ve
kontrol grubu olarak yarı tabanlı polen çekmeceli
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10 çerçeveli kovanlarda yavrulu zamanda
uygulanmış, ikinci grup tedavi edilmeksizin
yapılmıştır. Bu amaçla V.destructor ile doğal
kontrol olarak tutulmuştur. Sonbahar denemesi
enfeste 18 koloni kullanılmış koloniler denemeye
de aynı şekilde farklı 18 kolonide tekrarlanmıştır.
alınmadan önce en dış çerçevelerinden 200 adet
Đlaç etkinliğinin istatistiki olarak belirlenmesinde
balarısı içinde eterli pamuk bulunan kavanozlara
yüzde (%) değişim testi uygulanmıştır (Anon.,
alınmış ve Varroa’lar sayılmıştır. V.destructor
2006).
sayımlarına göre parazit yükleri dikkate alınarak
BULGULAR
tedavi ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Aynı
şekilde polen çekmeceleri temizlenip beyaz
Đlkbahar denemesi yavrulu zamanda yapıldığı
kağıtla kaplanmış ve tedavi öncesi bu alana
için elde edilen %85.5’lik etki, ilacın etkinliğini
düşen Varroa’ların sayımı yapılmıştır. Kovanlar,
tam olarak yansıtmamakla beraber kullanılan
polen tuzaklı veya çekmeceleri 5 cm
preparatın esansiyel yağ içermesi ilkbahar bal
derinliğinde, arıların geçemeyeceği 3,5 mm
hasadı yönünden olumlu bulunmuştur. Ancak
aralıklı ızgara olduğu için ve çekmecelerin
Obeson’un ilk uygulamasında 9 koloninin
kenarları sıkıca kapandığından çekmeceye
tamamında işçi arılarda kısa süreli huzursuzluk,
düşen canlı Varroa’lar arılara ulaşamamaktadır.
sinirlilik ve bazı açık yavru gözlerindeki larvaların
Tedavi grubuna Obeson prospektüsünde
kovan dışına atıldığı gözlemlenmiştir. Ancak bu
belirtildiği şekilde 15 gün ara ile iki kez
olay 24 saat içinde son bulmuştur
Tablo 1: Đlkbaharda Obeson’ınVarroa destructor’a Etkisi
Gruplar
Obeson

Koloni
Durumu
Larvalı

Tedavi öncesi
bulaşık %
14.5

Kontrol

Larvalı

14.6

Đlkbahar çalışmasında ilaçlamayı takiben tedavi
grubunda polen çekmecesinde toplam 2516 adet
Varroa saptanırken, bu sayı kontrol grubunda 96
olmuştur. Đlkbaharda arılarda görülen kısa süreli
huzursuzluk sadece 3 kolonide gözlenmiştir. Bu
kolonilerde kovan dışına çıkma isteği, sinirlilik ve
bazı yavru gözlerindeki yavruların çıkarılıp dışarı
atılması gibi kısa süreli (24 saat) bir tepki
izlenmiştir. Bu nedenle bu arı davranışının çevre
ısısı ile bağlantılı olabileceği düşünülmüştür.
Sonbaharda tedaviyi takiben tedavi grubundaki
polen çekmecesinde 3719 adet Varroa
saptanmış, kontrol grubunda ise 228 adet varroa
bulunmuştur.
Dış çercevelerden 200 arı örneği alınarak
yapılan Varroa sayımında elde edilen sonuçlar
tablo 2A ve 2B de sunulmuştur. Bu tablolardan
görüldüğü gibi yapılan istatistiki değerlendirmede
Obeson %100 lük bir etki göstermiştir.
Tablo 2A ve 2B de görüldüğü gibi gruplar arası
tedavi öncesi Varroa sayısı birbirlerine çok
yakınken tedavi sorası 28 günlük periyotta
kontrol grubundaki Varroa sayısı artmış, tedavi
grubunda ise ikinci tedaviyi takiben 14. günden
itibaren polen çekmecesi ve arılar üzerinde yok
olmuştur.
Tablo 2A: Sonbaharda Obeson’ın Varroa
destructor’a Etkisi (Tedavi Grubu)

Tedavi sonrası
bulaşık %
2.1

Ort.
Etki %
85,5

21.4

-

Kovan
no

Tedavi
öncesi

1

5

1
2
3
4
5
6
7
8

38
58
30
45
48
38
24
26

16
19
17
12
27
11
13
13

3
4
2
0
6
4
2
1

9
Ortala
ma

12
35

6
15

1
3

Tedavi sonrası (gün)
7 14(2.Te 21
davi)
0
0
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0.4

0
0

28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tablo 2B: Sonbaharda Obeson’ın Varroa
destructor’a Etkisi (Kontrol Grubu)
Kova
n no
1
2
3
4
5
6
7
8

Tedavi
öncesi
52
42
56
46
48
36
22
25

1
54
41
58
43
44
36
22
26

Tedavi sonrası (gün)
5
7
14
21
53
61
56
65
46
47
45
49
52
56
72
70
44
45
45
44
42
48
51
59
38
34
39
32
21
25
28
25
22
24
28
32

28
50
51
74
49
55
33
27
33

9
Ortala
ma

18

15

14

17

21

21

26

38

38

37

40

43

44

44

TARTIŞMA VE SONUÇ
Kokulu yağlar hem ucuz hem de sağlık
açısından sentetik akarasitlere göre daha az risk
taşımakta ve son yıllarda 150’ye yakın kokulu
yağ laboratuarlarda test edilmiş, bunların küçük
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bir kısmı saha şartlarında başarılı olmuştur.
Özellikle Varroa’ya karşı Thymol ve Thymol+
eterik yağların karışımı ile umut verici sonuçlar
alınmış; %90-95’lere varan başarılı sonuçlar elde
edilmiş ve baldaki kalıntı düzeyi minimumda
kalmıştır (Amrine ve diğ. 1996; Imdorf ve diğ.
1999). Kokulu yağ içeren bitkiler doğada yaygın
olarak görülmekte ve bunların bir kısmı balın
doğal yapısında bulunmaktadır (Hood, 2000;
Kumova, 2004). Apilife Var (thymol %76,
eucalyptol %16.4, menthol %3.8, camphor %3.8)
Đtalya ve Rusya’da (Imdorf ve ark, 1999)
kullanılmakta, Thymovar (Kekik) Avrupa Konseyi
tarafından %95 ve üzeri etkinliği ve baldaki
kalıntı
düzeyi
açısından
önerilmektedir
(Bollhalder, 1999). Heterotheca latifolia, Tagetes
minuta ve Eucalyptus sp gibi bitkilerin kokulu
yağları parazit mücadelesinde umut verici olmuş,
yapılan çalışmalarda rezene temas veya
fumigasyonla %98’lik bir Varroa öldürücü etki
göstermiştir (Zhang, 2000; Ruffinengo et
al.2007). Aydın ve diğ. (2007) Ecostop’u
(Thymol+Menthol
bileşiği)
sonbahar
uygulamasında %94.7, ilkbaharda ise % 89.6
etkili bulmuşlar özellikle tam tabanlı polen
çekmeceli kovanlarda uygulama ve kontrol
kolaylığı tespit edildiğini bildirmişlerdir. Bu
çalısmada da Obeson ilkbahar denemesi yavrulu
zamanda yapıldığı için elde edilen % 85.5 lik
etki, ilacın etkinliğini tam olarak yansıtmamakla
beraber kullanılan preparatın esansiyel yağ
içermesi ilkbahar bal hasadı yönünden olumlu
bulunmuştur. Sonbahar uygulamasında da
etkinlik % 100 olarak saptanmış ancak burada
polen çekmecelerine Varroa düşmemesi ve/veya
en dış çerçevelerden alınan arı numunelerinde
Varroa
görülmemesi
parazitin
tamamen
sıfırlandığı anlamına gelmemelidir. Bu konuda
Aydın ve diğ. (2007b)’nın yaptığı çalışma
incelendiğinde bir thymol-menthol bileşiği olan
Ecostop’un etkinliği %94.7 olarak tespit
edilmiştir. Varroa’nın tamamen yok olması
yavrulu çercevenin hiç olmaması, 5 km
yakınında başka kovanların bulunmaması ve
diğer çevresel koşulların optimazyonu gibi
şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Ayrıca
parazitin içinde bulunduğu çevre koşulları ilaç
etkinliklerinde önemlidir (Burgu ve Karaer, 2005).
Bu nedenle %100 lük bir etki daha önceki
esansiyel çalışmalara göre tartışmaya açıktır.
Çalışma süresince arıların kısa süreli bir
davranış tepkisi dışında ilaçtan kaynaklanan çok
ciddi bir yan etki görülmemiştir.
Sonuç
olarak
Obeson
Balarılarında
V.destructor’a karşı etkili bulunmuş ve kimyasal
ilaçlarda kalıntı problemi göz önüne alındığında
tercih sebebi olabileceği öngörülmüştür. Ayrıca

kimyasalların +12 santigradın altında çalışma
riskleri hesaba katılırsa esansiyel yağ ve organik
asitlerin +5 santigrada kadar çalışması
olumludur (Gregorc ve Poklular, 2002). Ayrıca
bu sonuçlar Varroa ile mücadelede esas
savaşımın sonbaharda olması gerektiğini bir kez
daha göstermiştir.
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EXTENDED ABSTRACT
Goal: This study was carried out to compare the
efficacy of Obeson (Thymol) against Varroa
destructor in naturally infested honeybee
colonies with bottom pollen trap hives in spring
and fall season.
Materials and Methods: Anatolian honey bees
(Apis mellifera anatoliaca) were used to perform
the experiments. Eighteen colonies were divided
into two groups (each group containing 9

colonies). First, 200 bees from each colony was
taken with ether soaked with cotton in jars from
outer frames to determine the level of Varroa
mite infestation for each colony from the
beginning to the end of the study (counted on
day 1, 5, 7, 14, 21, 28 and 28). The pollen trap
hives with drawer (5 cm deep covered with white
paper) at the bottom were used with 3. 5 mm
screen to isolate falling varroa mites from the
bees. Varroa mites were counted for each
colony and groups were equalized for Varroa
mite level. Group one was treated with Obeson.
The second group was kept as control. Varroa
mites were counted on day 1, 5, 7, 14, 21, 28
and 28 in polen drawers. The efficacy of Obeson
was determined by statistical method percent
reduction.
Results and Conclusion: In the first application
some bees seemed to be agitated and disturbed
by the application of Obeson. Even some brood
were removed and discarded from 3 colonies in
the experimental groups. However this situation
lasted only for 24 hours. In the spring study,
2516 varroa mites were counted experimental
groups compared to 96 mites in the control
groups. In the fall, 3719 varroa mites were
counted experimental groups compared to 228
mites in the control groups. Even though Obeson
(Thymol) was found to be 100% effective in fall
in November 2008 and 85.5% in spring in March
2008 this is open to discussion. Previous reports
do not suggest that essential oils might be
effective as high as 100%. In addition detecting
no varroa mite in the pollen drawer may not
prove that no varroa mites were left in the
colonies. More detail and extended experiments
are needed with more groups to verify the results
presented here to make final conclusion.
Environmental effects also should be considered
to estimate efficacy of the application of Obeson.
No side effects were observed. In conclusion
Obeson (Tyhmol) was found to be effective and
the fall application is recommended since it is
more effective in this season.
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