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Amaç: Bitki gelişim düzenleyicisi olan İndol-3 Asetik Asit (IAA), Entegre Zararlı Yönetimi 
(IPM=Integrated Pest Management) programları kapsamında tarımda insektisit olarak 
kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan bu kimyasal tüm ekosisteme yayılmakta ve besin zinciri 
yoluyla insana kadar ulaşmaktadır. Bu durum IAA in hedef olamayan canlılar üzerindeki etkisinin 
belirlenmesinin önemini artırmaktadır. Çalışmamızda IAA’in hedefi organizmaların dışındaki, 
diğer canlılara olan etkisini belirleyebilmek için değişik dozlarda konak Galleria mellonella’ya 
verilerek parazitoit Pimpla turionellae ’nın biyolojisine olan etkileri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Konak ve parazitoit stok ve deney kültürleri 25 ± 2°C sıcaklık, %60 ± 5 bağıl 
nem ve 12: 12 saat A:K (Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot şartları altındaki laboratuvarda yetiştirildi. 
IAA, 0, 50, 500,1000, 5000 ve 10000 ppm oranlarında sentetik besin içerisinde birinci evre konak 
larvalarına verildi. Son evreye ulaşan G. mellonella larvaları toplanarak puplaşmaları beklendi. 
Bu pupların P. turionellae tarafından parazitlendirilmeleri sağlandı. Elde edilen P. turionellae 
bireyleri bir dişi ve bir erkek olmak üzere çiftler halinde kavanozlara alındı. Bu bireyler hergün 
%30’luk ballı su çözeltisi, ayrıca 3 günde bir G. mellonella hemolenfi ile beslendi. P. turionellae 
‘nın erginleşme süresi, yaşam uzunluğu, boy uzunluğu, ilk ve son ağırlık gibi biyolojik özellikleri 
takip edildi. Deneyler farklı zamanlarda alınan örnekler ile üç kez tekrarlandı ve istatiksel olarak 
değerlendirildi.

Bulgular: Farklı dozlarda konağa verilen IAA dişi parazitoit erginleşme süresinde bir farka neden 
olmazken, 17,17 ±0,43’lük erkek parazitoit erginleşme süresini 1000 ppm de 19,13±0,38’e çıkararak 
önemli artışa sebep olduğu tespit edildi. Ergin yaşam süresi açısından hem erkek hem de dişi 
bireylerde önemli derecede azalma olduğu görüldü. Kontrol de 56,20±3,10 olan dişi yaşam süresi 
10000 ppm de 37,73±2,87’ye düşerken, 42,10±2,24 olan kontrol erkek yaşam süresi 33,47±2,06 ‘e 
düştü. Kontrol boy uzunluğu erkeklerde 9,87 ± 0,15 iken 500 ppm de önemli derecede artarak 10,35 
± 0,19’a ulaştı. Dişi boy uzunluğunda ise farklılık gözlemlenmedi. Bireylerin ilk erginleştikleri 
gündeki ağırlıkları ilk ağırlık, öldükleri gündeki ağırlıkları son ağırlıkları olarak kabul edilip ilk 
ve son ağırlıkları arasındaki fark hesaplandığında bu parametreler açısından erkeklerde bir fark 
görülmezken dişilerde anlamlı değişimler saptandı. 

Sonuç: Çalışmamızda IAA’in farklı dozlarının P. turionellae bireylerinde kontrole göre yaşam 
süresinin kısalması ve erginleşme süresinin uzaması gibi olumsuz etkiler görülmüştür. IAA’in 
doğrudan verilmediği P.turionella da meydana getirdiği olumsuz fizyolojik etkiler parazitoitin 
ekosistemdeki normal döngüsünün bozulmasına sebep olabilir şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 
hedef organizma olmayan diğer canlılar ve insanlarda bir çok fizyolojik bozuklukluğa yol 
açabileceği düşüncesini uyandırmaktadır.
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