
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
509

Anahtar Kelimeler: Sistin – sistein döngüsü, 
hiperozmolarite, eritrositler  
 
 
PZ072 
 

İki Origanum Türünden Elde Edilen Uçucu 
Yağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’e 
Karşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması 

Hüseyin ÇETİN, Atila YANIKOĞLU 
Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya 
hcetin@akdeniz.edu.tr 

 
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.   
  
Anahtar Kelimeler:  Uçucu yağ, böcek öldürücü, 
Culex pipiens, sivrisinek, Origanum  
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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 

Salih KARABÖRKLÜ1, Semih YILMAZ1, 
Abdurrahman AYVAZ2 

1Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Biyoloji Anabilim Dalı 38039 Kayseri 

2Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü 38039 Kayseri 

s.karaborklu@hotmail.com 
  
 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. 
  
Anahtar Kelimeler:  Uçucu yağ, Satureja 
thymbra, Myrtus communis, LC50, LC99  
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Böceklerle Mücadelede Alternatif Biyolojik 
Kontrol Ajanı olarak Entomopatojenik 

Funguslar 

Özlem KALKAR1, Engin KILIÇ2 

1Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
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 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 
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kullanılması olarak tanımlanabilir. 
Mikroorganizmaların zararlı böceklerle 
mücadelesinde kullanılması Agostino Bassi, Louis 
Pasteur ve Elie Metchnikoff gibi invertebrata 
patolojisinin öncüleri tarafından tavsiye edilmiştir.   
 Entomopathojenik funguslar konakçının 
yüzeyinde göze çarpan makroskopik gelişimleri 
nedeniyle böceklerde hastalığa sebeb olarak 
tanımlanan ve gözlemlenen ilk 
mikroorganizmalardır. 700 türe yakın 
entomopathojenik fungus saptanmasına rağmen 
bunların 10 tanesi günümüzde böcek kontrolünde 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
Entomopathojenik funguslar Eumycota bölümünde 
ve Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, 
Mastigomycotina ve Deuteromycotina ve daha 
önceden fungus olarak sınıflandırılan 
Chytridiomycota ve Oomycota alt bölümlerinin 
içerisinde yer alır. Zygomycota bölümünden sınıf 
Entomophthorales’e ve Deuteromycota 
bölümünden Hyphomycetes’e bağlı bir çok 
entomopatojenik fungus üzerinde çalışmalar 
yoğunlaşmıştır. Bir çok entomopatojenik fungusun 
böcekleri doğal koşullar altında enfekte ettiği rapor 
edilmiş ve klasik biyolojik kontrol alanında 
kullanılmıştır. Örneğin Entomophaga maimaiga, 
Avustralya’da Zoophthora radicans, Beauveria 
bassiana, Metarhizium anisoplia, Verticillium 
licanii ve Neozygites fresenii gibi çeşitli funguslar 
birçok böcek kontrolünde kimyasallara karşı iyi bir 
alternatif olduğu rapor edilmiştir.   
  
Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik funguslar, 
biyolojik kontrol  
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Un Güvesi, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: 
Pyralidae)’nın Yumurta Açılmasına UV’nin 

Etkisi 

Ülkü CANPOLAT, Fahriye SÜMER, Aydın 
TUNÇBİLEK 

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kayseri 
uadiyaman@erciyes.edu.tr 

 
 UV radyasyonunun canlılar üzerine önemli 
etkileri olmaktadır. En önemli etki DNA’da 
meydana gelmektedir. Komşu pirimidinler kuvetli 
bağlarla (kovalent bağ) birbirine bağlanır ve 
pirimidin dimerleri meydana gelir. Bu dimerler de 
DNA replikasyonuna engel olur Bu çalışmada bir, 
iki ve üç günlük Ephestia kuehniella yumurtalarına 
farklı sürelerde UV uygulanmış ve yumurtaların 
gelişmeleri takip edilmiştir. Denemeler %70�5 
bağıl nem, 27�1�C sıcaklık ve 14:10 (Aydınlık: 
karanlık) saat ışıklandırma koşullarına ayarlanmış 
yetiştirme odalarında yapılmıştır. UV uygulama 

süresi arttıkça larva çıkışının azaldığı, 5 dk’lık UV 
uygulaması sonucu yumurtalardan larva çıkışının 
olmadığı gözlenmiştir. 
 
  
Anahtar Kelimeler: Ephestia kuehniella, UV, 
larva çıkışı   
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Antalya İli Nar Bahçelerinde Belirlenen 
Coleoptera, Heteroptera, Neuroptera, 

Takımlarına Ait Avcı Böcek Türleri ve Bulunma 
Oranları 

Mehmet KEÇECİ, Ali ÖZTOP, Mehmet 
KIVRADIM, Seyla TEPE, İlyas TEKŞAM 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, P.K. 
35, Antalya 

kececitr@yahoo.com 
 
 Bu çalışma, nar bahçelerindeki zararlıların 
doğal düşmanlarının belirlenmesi amacıyla Antalya 
ili Merkez, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde 
1999-2000 yılları arasında yürütülmüştür. Faydalı 
böceklerin tespiti için gözle inceleme ve silkme 
metodu kullanıldı. Nimf ve larva dönemlerinden 
tanıları yapılamayan böceklerin ergin dönemlerini 
elde etmek için bireyler kültüre alındı.  
 Coleoptera takımı Coccinellidae 
familyasından 12 (Clitostethus arcuatus Rossi., 
Exochomus quadripustulatus L., Chilocorus 
bipustulatus L., Synharmonia conglobata L., 
Coccinella  septempunctata L., Scymnus 
subvillosus Mots., Scymnus rubromaculatus Mots., 
Scymnus sturalis Thunb., Scymnus apetzoides 
Muls., Scymnus apetzi Muls., Scymnus 
flagilligiphanatus, Stethorus sp.), Heteroptera 
takımı Anthocoridae familyasından 3 (Anthocoris 
nemoralis Fabricius, Orius minutus L., 
Cardiastethus nazarenus Reut.) Miridae 
familyasından 2 (Heterotoma dalmatinum Wgn., 
Campyloneura virgula Herrich-Schaeffer), 
Neuroptera takımı Chrysopidae familyasından 1 
(Chrysoperla carnea Steph.), Coniopterygidae 
familyasından 1 (Conwentzia sp.) tür olmak üzere 
toplam 19 tür tespit edilmiştir. Nar bahçelerinde bu 
familyaların bulunma oranı ise sırasıyla % 44.0, 
0.9, 35.5, 18,3 ve 1,3 olarak belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nar, doğal düşman, predatör, 
Coccinellid, Chrysopidae, Coniopterygidae, 
Anthocoridae, Miridae   
 
 
 
 
 
 


