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periyodu boyunca bir grup balığa 8 saat aydınlık16 
saat karanlık (8A:16K); diğer bir gruba ise 16 saat 
aydınlık 8 saat karanlık (16A:8K) uygulaması 
yapıldı. Başlangıçta iki gruba ait parametreler 
arasında istatistiki farklılık belirlenmemiştir 
(p>0,05). Üç ay sonunda ise uzun dönem ışığa 
(16A:8K) maruz bırakılan grubun T3, iz element 
seviyeleri ve balıkların büyüme oranları kısa dönem 
ışığa (8A:16K) bırakılanlara nazaran istatistikî 
olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).  
 
Anahtar Kelimeler: Fotoperiyot, bakır, çinko, 
demir, magnezyum, manganez, T3 
(Triiyodotironin) hormonu  
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Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Lahana Afiti, 
Brevicoryne brassicae, Üzerine Etkisi 
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Afitler dünyanın farklı bölgelerinde 

uygulanan çeşitli ve etkin mücadele yöntemlerine 
rağmen dağılım alanlarını ve zararlarını gittikçe 
artırmaktadırlar. Bu mücadele yöntemleri afitlerle 
mücadelede istenilen etkinliğe ulaşamamalarının 
yanında çevreye ve insan sağlığına önemli olumsuz 
etkiler yapmaktadırlar. Bu nedenle afitlerle 
mücadele de alternatif yöntemler aranırken bitki 
uçucu yağlarının bioinsektisidal aktivitesinden 
yararlanılabileceği düşünülmeye başlanmıştır. Bitki 
uçucu yağları özellikle pestisitlerle kıyaslandığında 
çevre açısından daha az zararlı, kısa sürede 
çözünebilen, insan sağlığına olumsuz etkisi 
bulunmayan ve afitlere kısa sürede etki etmeleri 
nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır. Yapılan bu 
çalışma ile çeşitli bitki uçucu yağlarının (Thymus 
sp., Veronica sp., Agrimonia sp., Juniperus 
oxycedrus, J. excelsa, Juglans regia, Laurus 
nobilis, Foeniculum vulgare, Pimpinella anisum ve 
Rosmarinus sp) lahana afiti, Brevicoryne brassicae 
(L.), üzerine insektisidal etkisi laboratuar 
şartlarında çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
kullanılan bütün uçucu yağların lahana afitinin 
fekunditesinde önemli düşüşlere ve ölüm oranında 
önemli artışlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca 
uçucu yağlara maruz kalma süresi ve kullanılan 
dozajında önemli etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. 
Kullanılan uçucu yağlardan özellikle kekik, ardıç ve 
defnenin çok etkili belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar kısa sürede etkileri ve çevreye ve insan 
sağlığına olumsuz etkileri olmaması nedeniyle bitki 
uçucu yağlarının afitlerle mücadelede önemli rol 
oynayacağını göstermiştir. Özellikle tarımın geniş 
alanda yapıldığı ve florası da zengin olan ülkeler 

açısında bu uygulamanın daha fazla çalışılması ve 
yaygınlaştırılması gerekliliği ortadadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Afit, uçuçu yağlar, 
Brevicoryne brassicae  
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Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik 
Olarak Önemi 
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Probiyotikler, bağırsaktaki dengeyi 

geliştirerek konakçının sağlığını olumlu yönde 
etkileyen mikrobiyal canlılardır. Probiyotikler asıl 
olarak enterik patojenlerin neden olduğu 
zararlardan koruyarak veya bunları minimuma 
indirerek normal bağırsak mikroflarasını kurmak ve 
ikincil olarak da antibiyotiklerin yerine görev 
yapmak amaçları ile hayvanlarda kullanılmaktadır. 
Bacillus coagulans Gram-pozitif bir bakteri olup 
Bacillus (spor oluşturan) ile Lactobacillus (laktik 
asit üretimi)’un genel ortak özelliklerini 
taşımaktadır. B. coagulans laktik asit üreten ve 
sporlu bir probiyotik bakteridir. Yem katkısı olarak, 
bağırsaktaki E. coli ve Staphylococi gibi 
enfeksiyona sebep olan mikrobiyal floranın neden 
olduğu hastalıkları önlerken sindirimi artırma 
yoluyla hayvanların (kanatlı, domuz, vb.) gelişimini 
de önemli bir şekilde etkiler. 
 
 
PZ082 
 

Salisilaldiminin İskemi-Reperfüzyon 
Oluşturulmuş Sıçan Retinası Üzerine Olan 

Antioksidan Etkisinin Araştırılması 
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Sterik engelli 2,6-di-tetra butil fenil içeren 

sentezlenmiş, 1-hidroksi-2,6-di-tersiyer bütil fenil-
5- metoksisalisilaldimin bileşiği, etkili antioksidan 
özelliği olan fenoller sınıfına aittir. İri hacimli 
tersiyer gruplar içeren fenoller polimer 
malzemelerin, uçak yakıtları ve makine yağlarının 
oksidasyonunun ve yıpranmasının engellenmesi 
gibi değişik alanlarda son derece kuvvetli 
antioksidan olarak kullanılmaktadır. Benzer 
bileşiklerin gıda koruyucuları olarak ve kanser 


