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Demaree 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 Demaree 

Yöntemidir. 
 Dünyada yaygın kullanılan oğul önleme 

yöntemidir. 

 Bu yöntem oğul eğilimi başlamış veya 

başlamamış olan tüm kolonilere 

uygulanabilir. 

 Genellikle bu yöntemin bir kere 

uygulanması yeterli olmaktadır. 

 Öncelikle oluşmuş oğul gözleri iptal edilir.  

 Açık yavru ve yumurta içeren petek, ana arı 

ile birlikte kuluçkalığın ortasına yerleştirilir. 

 Çerçevenin iki tarafında kalan boşluklar boş 

peteklerle doldurulduktan sonra üzerine ana 

arı ızgarası konulur. 

 Üzerine yerleştirilen boş bir ballığa bütün 

kuluçka petekleri arılarla birlikte aktarılır ve 

kalan boşluk çerçeve ile tamamlanır. 

 İşlem yapıldıktan 10 gün sonra üstte ana arı 

yüksükleri oluşmuşsa bunlar iptal edilir. 

 Boş olan gözlerin yerine bal doldurulduğu 

görülür. 

 Üst katta erkek arılar ızgaradan 

geçemeyeceği için üst katta uçuş deliği 

açılmalıdır. 

 En kısa zamanda koloninin ana arısı oğul 

eğilimi düşük olan bir ana arı ile 

değiştirilmelidir. 

 

 


