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Omphalotus olearius, Muğla, Bodrum, İslamhaneleri Köyü, zeytin bahçesi, Muğla, 20.11.2011, 
H.Bas 3001.

Sonuçlar ve Tartışma: Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez O. olearius türünün neden olduğu bir 
zehirlenme kayıtlara geçmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Omphalotus olearius (DC.) Singer, zehirlenme, mantar
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Amaç: Bu çalışmada, önemli tarım zararlıları ile mücadelede kullanılabilecek etkin, güvenilir ve 
çevreye duyarlı bir fungal mücadele etmeninin belirlemesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemiz açısından önemli bir tarım zararlısı olan danaburnu (Gryllotalpa 
gryllotalpa, Orthoptera: Gryllotalpidae) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki çeşitli tarım alanlarından 
toplandı ve yeterince havalandırma açıklığı bulunan plastik kutularda laboratuara getirildi. 
Böcekler canlı, ölü ve hastalıklı olmak üzere farklı kaplarda muhafaza edildi. Gerek arazi 
çalışmaları sırasında gerekse laboratuara getirilenler arasında fungal enfeksiyon sonucu öldüğü 
tespit edilen kadavralardan fungal örnekler Patates Dekstroz Agar (PDA) besiyerine ekildi. Ekim 
yapılan petriler 28°C’de 4 gün inkübasyona bırakıldı. Büyüme tespit edilen petrilerden morfolojik 
özelliklerine göre saflaştırma işlemi gerçekleştirildi. Saflaştırılan funguslar morfolojik ve moleküler 
karakterizasyon yöntemleriyle tanımlandı. İzolatların hem kendi aralarındaki hem de benzerleri ile 
olan akrabalık dereceleri filogenetik ağaçlar çizilerek belirlendi. Virulanslarının belirlenmesi için 
fungal izolatlar 1 × 107 spor/ml konsantrasyonunda Galleria mellonella larvaları üzerinde 28°C’de, 
%60 nem ortamında, 15 gün süre ile test edildi. İzolatların Gryllotalpa gryllotalpa, Agrotis segetum 
ve Agriotes lineatus üzerindeki testlerine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. 

Bulgular: G. gryllotalpa’dan yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda 15 fungal izolat elde edildi. 
Moleküler ve morfolojik karakterizasyon sonucunda izolatların Beauveria bassiana (Gg-1), 
Clonostachys rosea (Gg-2, Gg-3, Gg-4, Gg-5, Gg-6, Gg-8, Gg-9, Gg-13, Gg-15), Metarhizium 
anisopliae (Gg-7, Gg-12, Gg-14) ve Myriodontium keratinophilum (Gg-10, Gg-11) oldukları 
tespit edildi. İnsektisidal aktivite çalışmaları sonucunda Gg-1’nin 5. gün, Gg-3, Gg-11ve Gg-
12’nin 10. gün sonunda G. mellonella larvaları üzerinde %100 ölüme sebep olduğu tespit edildi. 
Diğer izolatların da G. mellonella üzerinde farklı düzeylerde insektisidal etkilere sahip oldukları 
belirlendi. 

Sonuç: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki farklı tarım alanlarından toplanan 100 adet G. 
gryllotalpa’dan 15 fungal izolat elde edildi. Danaburnunda ilk kez yapılan böyle bir çalışma ile elde 
edilen izolatların Beauveria (1), Clonostachys (9), Metarhizium (3) ve Myriodontium (2) cinslerine 
ait olduğu tespit edildi. Beauveria ve Metarhizium en iyi bilenen entomopatojenik funguslardır. 
Ayrıca, Clonostachys rosea türünün entomopatojenisi ile ilgili bu güne kadar literatürde tek bir 
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kayda rastlanmıştır. Bu türün G. mellonella üzerindeki entomopatojenitesi ilk kez tespit edildi. 
Myriodontium keratinophilum’un da entomopatojenik olduğu ilk kez bu çalışmada belirlendi. 
Virulansın türden türe, hatta suştan suşa dahi değişebilmesi, mikrobiyal mücadele çalışmalarında 
kullanılabilmeleri açısından belirtilen izolatları ümit verici hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gryllotalpa gryllotalpa, Entomopatojenik fungus, Mikrobiyal mücadele

Teşekkür: Fungusların morfolojik karakterizasyonundaki katkılarından dolayı Dr. Richard A. 
Humber (USA)’a, enfekte böceklerin toplanması ve Galleria larvalarının sağlamasında yardımcı 
olan Zeynep Erbaş’a teşekkür ederiz. 
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Amaç: Pamukkale termal bölgeden izole edilen Lysinibacillus cinsi bakterinin Cr(VI) indirgemesi 
ve alginik asit, glukuronik asit, galakturonik asit, sitrik asit ve humik asit gibi asit polisakkaridlerin 
krom indirgemeye etkileri araştırılarak, krom konsantrasyonu, başlangıç inokulasyon oranı, sıcaklık 
ve pH gibi faktörlerin krom indirgeme üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 100 mg/L Cr(VI) içeren 100 ml toplam hacme sahip TSB besiyerinde 
L. fusiformis B26 bakterisinin krom indirgeme yeteneği doğal organik asitlerin (galaktronik, 
glukuronikt, alginik, sitrik ve humik asit) varlığında araştırılmıştır. Ayrıca pH (6.0-10.0), sıcaklık 
(40, 45, 50 oC), başlangıç krom konsantrasyonu (75, 100, 150 mg/L) ve başlangıç inokulasyon 
yüzdesinin (%2, %4, %6, %8) krom indirgemeye etkisi belirlenmiştir. Kültür örneklerindeki 
Cr(VI) konsantrasyonu, 6 saat ve/veya 12 saat aralıklarla kolorimetrik olarak 540 nm UV 
spektrofotometrede difenil karbazid metoduna göre ölçülmüştür. 

Bulgular: Çalışmada kullanılan organik asitler arasında L. fusiformis B26 bakterisinin Cr(VI) 
indirgemesini en fazla etkileyen humik asit (24 saat), en az etkileyenler ise galaktronik ve 
glukuronik asittir (48 saat). B22 bakterisi için organik asitlerin etki sırası; humik>sitrik≥alginik
>galaktronik≥glukuronik asit şeklindedir. Kullanılan organik asitler arasında sinerjik etkinin olup 
olmadığını belirlemek için galaktronik, glukuronik ve humik asit’in ikili ve üçlü kombinasyonları 
çalışılmıştır. %2 inokulasyon oranı ile ikili ve üçlü kombinasyonların tamamında 24 saatte 100 
mg/L Cr(VI) indirgenmiştir. Krom indirgemenin en iyi olduğu pH değeri 6.0 ve 7.0’dir. Galaktronik 
ve glukuronik asitli ortamda pH 6.0 ve 7.0’de inkübasyonun 48. saatinde bakteriyel Cr(VI) 
indirgemesi tamamlanmıştır. Humik asitli ortamda ise pH 6.0’ da 36, 7.0’de 24, 8.0 ve 9.0’da ise 
48 saatte indirgeme tamamlanmış olup, pH 10.0’da çalışılan ortamların hiçbirinde dikkate değer bir 
indirgeme olmamıştır. Başlangıç krom konsantrasyonu azaldıkça krom indirgemenin tamamlanma 
süresi kısalmıştır. 75 mg/L Cr(VI) 24 saatte, 100 ve 150 mg/L Cr(VI) 60 saatte indirgenmiştir. L. 
fusiformis B26 bakterisinin Cr(VI) indirgemesinin başlangıç inokulasyon yüzdesine bağlı olmadığı 


