
 

 
 

 

 
www.samsun.bel.tr 

 

 

TARANOV OĞUL 

ENGELLEME YÖNTEMİ 

 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Arı Yetiştiriciliği / 16 



Taranov 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 de Taranov Yöntemidir. 
Taranov oğul önleme yöntemi, en kolay 

yöntemlerden birisidir. Ancak özel bir tahta 

ve uygulama gerektirir. 

 Taranov tahtası bir kovan genişliğinde, 

aralarında 45 derece açı bulunan iki 

kontraplaktan oluşmaktadır. 

 Taranov tahtası oğul vermek isteyen kovanın 

ön kısmına, aralarında yaklaşık 10 cm uzaklık 

kalacak şekilde yerleştirilir. Üzerine bir bez 

parçası örtülerek yanlardan yere serilir. 

Arıların çimenlere karışması engellenir. 

 Kovan açılarak içerisinde bulunan tüm arılar, 

bez örtülmüş Taranov tahtasının üzerine 

silkilir. 

 Bu aşamada dikkat edilecek en önemli husus, 

ana arı yüksüklerinin bulunduğu çerçevelerin 

silkilmemesi ve üzerlerindeki arılarla birlikte 

kovana bırakılmasıdır. 

 Silkme sonucunda tarlacılar ve uçma yeteneği 

gelişmiş arılar uçarak tekrar eski kovanına 

geri döneceklerdir. Silkilen petekler tekrar 

kovandaki yerlerine konulur. 

 Genç arılar Taranov tahtası üzerinden 

yürüyerek kovan istikametine gidecekler, 

ancak aradaki boşluktan geçemeyerek tahta 

rampanın alt kısmına yönelerek orada 

birikeceklerdir. 

 Ana arı da genç arılarla birlikte aynı yerde 

toplanır. 1-2 saat içerisinde tüm genç arılar 

salkım şeklinde Taranov tahtasının rampa 

kısmının altında toplanır. 

 Gerekirse alt kısıma uygun bir şekilde, 

içerisinde çerçeve bulunan kovan konularak 

da işlem yapılabilir. 

 Bu aşamadan sonra arı salkımı, önceden 

hazırlanmış olan ballı-polenli ve 

kabartılmış/temel çerçeveli kovan içerisine 

aktarılır ve arılıktaki yerine konulur. 

 Yüksük bulunan kolonide ise ana arı çıkar, 

çiftleşir ve yumurtlamaya başlar. Ayrı kovan 

olarak devam eder. 

 Gerek duyulduğu takdirde diğer kovanın ana 

arısı da değiştirilir veya bu koloniyle 

birleştirilir. 

 

 

 
http://brixtonsbounty.blogspot.is 

www.dave-cushman.net 


