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İki Origanum Türünden Elde Edilen Uçucu 
Yağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’e 
Karşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması 
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Bu araştırmada, iki Origanum türünden (O. 

onites ve O. minutiflorum) su distilayonu yöntemi 
ile elde edilen uçucu yağların, ev sivrisineği olarak 
bilinen Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’e karşı 
ergin öldürücü etkisi fumigasyon yöntemi ile 
araştırılmıştır. Farklı sürelerde (15 ve 30 dakika) ve 
farklı dozlarda (0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 ve 10 µl/L) 
yapılan araştırmada her iki bitki uçucu yağının doz 
ve temas süresi arttıkça C. pipiens erginleri 
üzerinde öldürücü etkisini arttırdığı görülmüştür. 
Otuz dakika temas süresinde, O. onites 0.5 µl/L ve 
üstü dozlarda, O. minutiflorum 1 µl/L ve üstü 
dozlarda 24 saat sonunda % 100 ölüm sağlamıştır.   
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Sivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde Edilen 

Uçucu Yağların Akdeniz Un Güvesi Ephestia 
kuehniella Zeller ve Kuru Meyve Güvesi Plodia 

interpunctella (Hübner)’ nın Farklı Evreleri 
Üzerindeki Öldürücü Etkilerinin İncelenmesi 
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 Bitkiler tarih boyunca insanlar tarafından 
beslenme, tıp, kozmetik ve böcek öldürme gibi 
amaçlarla kullanılmıştır. Bir çok aromatik bitkinin 
uçucu bileşenler (allelokimyasallar) içerdiği ve bu 
uçucu bileşenlerin böcek öldürücü etkiye sahip 
olduğu bilinmektedir. Bitkisel uçucu yağların 
omurgalılarda düşük düzeyde toksik etki 
göstermesi, doğada çabuk bozunmaya uğraması, 
çevre ve insan sağlığı açısından güvenli bileşenler 
içermesi gibi nedenlerle uçucu yağlara (sekonder 
bitki bileşenlerine) olan ilgi artmıştır. 

 Bu çalışmada, sivri kekik (Satureja 
thymbra L.) ve Mersin (Myrtus communis L.) 
bitkilerinden elde edilen uçucu yağların Ephestia 
kuehniella Zeller ve Plodia interpunctella 
(Hübner)’nın farklı evreleri üzerindeki toksik 
etkileri araştırılmıştır. Sivri kekik ve Mersin 
bitkileri Mersin ilinden toplanmıştır. Bu bitkilerin 
içerdiği uçucu yağlar kurutulmuş bitki 
yapraklarından su buharı distilasyon metodu 
(Clevenger aparatı) kullanılarak elde edilmiştir. 
Uçucu yağlar böceklerin yumurta (0–200 µl/l hava), 
larva (0–200 µl/l hava) ve ergin (0–25 µl/l hava) 
dönemleri için farklı konsantrasyonlarda 24 saat 
süreyle uygulanmıştır. Probit analizi kullanılarak 
her bir evre için etkili olan LC50 ve LC99 değerleri 
hesaplanmıştır.  
 Uygulanan uçucu yağlara karşı en duyarlı 
evrenin ergin evresi, en dayanıklı evrenin ise larva 
evresi olduğu gözlenmiştir. Sivri kekik bitkisinden 
elde edilen uçucu yağların böcek öldürücü etkisinin 
mersin bitkisinden daha fazla olduğu görülmüştür. 
E. kuehniella’ya karşı sivri kekiğin en yüksek 
konsantrasyonları uygulandığında zararlı 
populasyonunun yumurta (200µl/l hava), larva 
(200µl/l hava) ve ergin (25µl/l hava) evrelerinde 
sırasıyla, %96.16, %16.66 ve %100’ ünün öldüğü 
gözlenmiştir. P. interpunctella’ ya karşı 
uygulandığında ise bu oranlar sırasıyla, % 83.33, % 
13.33 ve % 100 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar sivri kekik ve Mersin bitkilerinden elde 
edilen uçucu yağların Akdeniz un güvesi ve kuru 
meyve güvesini kontrol etmede kullanılabileceğini 
göstermiştir. 
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Böceklerle Mücadelede Alternatif Biyolojik 
Kontrol Ajanı olarak Entomopatojenik 

Funguslar 

Özlem KALKAR1, Engin KILIÇ2 

1Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Avşar Kampüsü, Kahramanmaraş 

2Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 
Dadaşkent, Erzurum 
ozlemk@ksu.edu.tr 

 
 Yaygın pestisit kullanımının çevre ve insan 
sağlığı açısından ortaya çıkardığı olumsuzlukların 
anlaşılmasının ardından zararlı böceklerin 
kontrolünde alternatif metodlar aranmaya 
başlanmıştır. Doğal koşullarda var olan 
entomopatojenler, zararlı böcekler ile mücadelede 
önemli kontrol faktörlerindendir. Mikrobiya kontrol 
biyolojik kontrolün bir parçası olup 
mikroorganizmaların veya onların ürünlerinin 


