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 Bu ve benzeri zararlılara karşı bir yerel 
mikrobiyal mücadele etmeni geliştirmeye yönelik 
olarak, Karadeniz Bölgesi’ndeki farklı fındık 
bahçelerinden Lymantria dispar larvaları toplandı.  
Bu larvaların toplam bakteriyal florasını belirlemek 
için larvalardan bakteri izolasyonları yapıldı.  Elde 
edilen 9 bakteriyal izolatın morfolojik, fizyolojik ve 
biyokimyasal özellikleri tespit edildi.  API ve Vitek 
identifikasyon sistemleri kullanılarak özellikleri 
belirlendi.  Moleküler karakterizasyon için 16S 
rRNA sekans analizi yapıldı ve sekans sonuçları 
gen bankasındaki referans sıralarla karşılaştırıldı.  
İzolatların tanımlanması morfolojik, fizyolojik ve 
biyokimyasal özellikler, API ve Vitek sonuçları ve 
16S rRNA sekans analizlerine göre yapıldı.  Buna 
göre izolatlar Pantotea agglomerans (Lydi1), 
Klepsiella spp. (Lydi2), Acinetobacter 
calcoaceticus (Lydi3), Serratia marcescens 
(Lydi4), Erwinia spp. (Lydi5), Bacillus 
thuringiensis (Lydi6), Bacillus thuringiensis 
(Lydi7), Bacillus thuringiensis (Lydi8), Bacillus 
thuringiensis (Lydi9) şeklinde tanımlandı.  B. 
thuringiensis izolatlarında yapılan cry gen 
analizlerinde Lydi6’da cry1, 2, 3 ve 4, Lydi7’de 
cry3, Lydi8’de cry1 ve 2 ve Lydi9’da cry1 ve 4 
olduğu tespit edildi.    
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 Bu çalışmada, ülkemizde önemli bir tarım 
ve endüstriyel ürün zararlısı olan Agrotis segetum 
Schiff. (Bozkurt)’un bakteriyal florası 
belirlenmiştir.  Bunun için Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin farklı yerlerindeki tarım alanlarından 
Agrotis segetum larvaları toplandı.  Bu larvalardan 
toplam bakteri izolasyonları yapıldı.  Elde edilen 
izolatların morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal 
özellikleri belirlendi.  Ayrıca, 16S rRNA gen 
sekans analizleri ve Vitek bakteriyal identifikasyon 
sistemi kullanılarak izolatların karakterizasyonları 
yapıldı.  İzolatların morfolojik, fizyolojik ve 
biyokimyasal özellikleri, 16S rRNA analizi ve 
Vitek testi sonuçlarına göre tanımlamaları yapıldı.  
Buna göre A. segetum’dan elde edilen 9 bakteriyal 
izolat Bacillus cereus (As1), Bacillus sp. (As2), 

Bacillus megaterium (As3), Enterobacter 
aerogenes (As4), Acinetobacter calcoaceticus 
(As5), Enterobacter sp. (As6), Pseudomonas putida 
(As7), Enterococcus gallinarum (As8) ve 
Stenotrophomonas maltophila (As9) olarak 
tanımlandı. 
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 Ağaçların tüm iğne yapraklarını yemek 
suretiyle zararlara neden olan Thaumetopoea 
pityocampa, başta kızılçam olmak üzere çeşitli çam 
türlerinde tahribatlara sebep olmaktadır.  Bu 
zararlıya karşı bir mikrobiyal mücadele etmeni 
geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalarda 
Thaumetopoea pityocampa larvalarından bakteriyal 
izolatlar elde edildi.  Bu izolatların 
karakterizasyonları morfolojik, fizyolojik, 
biyokimyasal, moleküler özellikleri, API test 
sonuçları ve 16s rRNA gen sekans analizlerine göre 
yapıldı.   
 Analiz sonuçları, Tp12 olarak 
numaralandırılan izolatın Brevibacterium cinsine ait 
olduğunu gösterdi.  İzolat sarı renkli ve yuvarlak 
koloni morfolojisine sahip, Gram pozitif, 
hareketsiz, aerobik bir bakteridir.  16S rRNA 
sekans sonuçlarına göre yeni izolatın %94 oranında 
en yakın olarak B. aurantiacum DSM 20426T 
suşuna benzediği ve DNA G+C içeriğinin de %69.8 
mol olduğu belirlendi.  Bu benzerliğine rağmen 
izolat, DNA-DNA homoloji testine göre %10.8 
(13.3) oranında B. aurantiacum DSM 20426T’ye 
benzemektedir.  Yağ asidi metil ester analizi 
sonuçlarına göre yeni izolatın temel yağ asitlerinin 
yaklaşık %64 oranında C15:0 anteiso içerdiği 
belirlendi.  Elde edilen toplu sonuçların 
karşılaştırılması, izolatın bilinen Brevibacterium 
türlerinden farklı olduğunu ortaya koymakta ve 
bunun Thaumetopoea pityocampa’dan elde edilmiş 
yeni bir Brevibacterium türü olduğunu 
göstermektedir. 
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