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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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 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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 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   
 
 
 
 
 
 


