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Snelgrove Oğul Önleme Yöntemi 

 Bal arısı kolonilerinin çoğalma içgüdüsü ile 

yeni bir koloni oluşturmak üzere, ana arının 

bir kısım işçi arı ile birlikte kovanını terk 

etmesine oğul verme denir. 

 Depolanan besinin mevcut koloniyi 

geçindiremeyeceği inancı oluştuğunda bir 

grup işçi arı geride meme bırakarak ana arı 

ile birlikte kovanı terk eder ki buna "açlık 

oğulu" denir. 

 Ancak bunu yapacak kadar koşullar elverişli 

değilse, (örneğin kışın açlık tehlikesi varsa) 

en yaşlıdan başlayarak kolonide intiharlar 

görülür. 

 

 

 Bunun en belirgin belirtisi işçi arıların 

başlarını göz içerisine sokarak havasızlıktan 

ölmeleridir. 

 Oğul verme her dönemde görülebileceği gibi 

asıl sezonu erken ilkbahar döneminde 

havaların sıcak ve besin kaynaklarının bol 

olduğu dönemdir. 

 Bal arısı kolonileri çoğalma içgüdüsü ile 

oğul verme olayını yapacakları gibi 

kontrollü koşullarda arıcı da oğul üretimi 

yapabilmektedir. 

 Şekli bozuk petekler de oğul vermeyi 

uyarmaktadır. 

 Oğul konusunda dikkat edilecek en önemli 

husus koloniye oğul verdirmemektir. Zira 

koloni oğula yattı ise bundan vazgeçirmek 

neredeyse imkânsızdır. 

 Koloni bir kez oğul verebileceği gibi bazen 

4-5 defa oğul verdiği de görülmektedir. 

 Önemli olan ve ekonomik değeri bulunan 

oğul birinci oğuldur. Diğer oğullar çok 

küçük yapıdadırlar. 

 Oğulla kovanın %30-70 arısı gider. 

 Oğulu çoğunlukla 4-23 günlük arılar 

oluşturur. 

 

 

 

 Oğul önlemek amacıyla pek çok yöntem 

vardır. Bu yöntemler içerisinde öne 

çıkanlardan birisi Snelgrove Yöntemidir. 

 Bu yöntem özel bir ekipman yapımı ve 

kullanımını gerektirir. Ana arı ızgarası 

büyüklüğünde olan ve iki kat arasına 

konulacak olan bu malzemenin ortasında iki 

kat arasında koku geçişine olanak 

sağlayacak, ancak arı geçişini engelleyecek 

şekilde tel ızgara çakılır. Aletin sol ve sağı 

ile arka kısmına alt ve üst kata arı geçişini 

sağlayacak şekilde açılıp kapanabilen giriş 

kapısı yapılacaktır. 

 Oğula yönlenmiş olan kovan yanında; 

kabartılmış ve temel petekli çerçevelerle 

dolu bir kuluçkalık hazırlanır. 

 Ana arı, yüksük olmayan bir çerçeve ile boş 

çerçevelerle hazırlanmış kovanın ortasına 

konulur. 

 Oğul verecek olan kovan yukarıdan aşağı 

doğru şu sırayla düzenlenir. Oğul yüksükleri 

bulunan kat, Snelgrove Tahtası, ballık katı, 

ana arı ızgarası, yavrulu çerçeve ile boş 

çerçevelerin olduğu alt kat. 

 Bu aşamadan sonra Snelgrove tahtasında 3 

yönde bulunan ikişer uçma deliği açılıp 

kapatılarak tarlacıların alt kata geçmesi 

sağlanacaktır. 

 Bu esnada yukarıda oğul yüksüklerinden ana 

arı çıkarak yeni bir koloni oluşacaktır. 

 Bu aşamadan sonra iki ayrı koloni olarak 

devam edebileceği gibi, istenilirse iki koloni 

de birleştirilebilir.  

 Sonuçta koloninin oğul vermesi engellenmiş 

olur. 
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