
Amerika’dan İthal Ana Arı Üretim Seti 
 
Genel: 
Set Ana arı üretiminde çağ açan 
denenmiş , test edilmiş yeni bir 
buluştur. 
Set Amerika’dan ithal  edilmiştir. 
Set Ana arı yetiştirmek için 
hazırlanmış ve tıbbi plastikten imal 
edilmiştir. 
Set ile yetiştirilen ana arılar 
beslenme sıkıntısı yaşamamakta ve 
kaliteli olmaktadır. 
Setin İçeriği: 
1 tane Ana arı yumurtlama 
peteği 
110 tane yumurtlama hücresi 
10 tane hücre tutucu 
10 tane hücre kabı  
  5 tane konik meme koruyucu 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanımı: 
Amerika’dan ithal  Ana Arı Üretim 
Seti içerisine hapis edilen ana arı 
dışarı çıkamaz. Buradaki gözlere 
yumurtlar. Ana arının beslenmesi ve 
gözlerdeki yumurtaların bakımı  için 
işçi arıların girmesine izin veren bir 
yüzünde ana ızgarası bulunur. 
Amerika’dan ithal  Ana Arı Üretim 
Setinin 110 tane çıkarılabilir gözü 
vardır.  Gözler yumurtlamanın 4. 
günü [yumurtaların açılmış olmasına 
dikkat edilerek]alınır. Çerçeve 
üzerindeki meme tutuculara takılarak 
besleyici koloniye verilir. Bir defada  
gerekli ekipmanları kullanarak 110 
tane  ana arı üretebilirsiniz. 
 Ana arı hapsinden bir gün önce ana 
arı yumurtlama peteğini şeker 
şerbetine batırıp kovana verirseniz 
arılar,  peteği temizler hücreleri 
yumurtlanacak şekilde parlatır. 
 
 
 

Sağladığı kolaylıklar: 
Transfer için uygun larva 

aramaya son 
Transfer sırasında larva 

ezilmesine son 
Transfer için zaman kaybına 

son 
Transfer için meme 

hazırlamaya son 
Transfer için gözlük ,mercek, 

ışık, transfer kaşığı ,uygun 
sıcaklık aramaya son 

Larva tuttu mu diye merak 
etmeye son 

Ana arı adayı  yeterince 
beslendi mi diye merak 
etmeye son 

Yetersiz beslenme nedeniyle 
meme kaybına son 

Larva transferinde ve 
sonrasında yaşanan sıkıntılara 
son 

Set ile 5 aylık kullanımda 10 
kez x 110 meme = 1.100 ana 
üretebilirsiniz 

Maliyet: 
Amerika’dan İthal Ana Arı Üretim 
Seti fiyatı kargo ücreti dahil 259 TL  
Ana  arı başına maliyet  259.00 / 
1100  = 23 kuruş  
 
Önerilen miktar: 
Bir sezonda 1000 ana arı üretimi için 
1 adet set 
 
Teslimat : 
Teslimat posta ödemeli 
yapılmaktadır. Siparişten sonra 
ürün postaya verilmekte, para 
postacı tarafından alınmaktadır. 
İletişim: 
 Cengiz BAHAR 
Tel:0536 831 93 7 
Posta Çeki: 506 71 96 
Posta ile ödemeli gönderilir 
 www.dorukari.com 
cengizbahar.blogspot.com 
cengizbahar@mynet.com 
 



    
 
 
 
 
 

   
 



   


