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Farklı Sentetik Ve Doğal Besin Bileşenlerinin 
Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae)

Larvalarının Gelişme Ve Protein Sentezine Etkileri
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Amaç: Biyolojik mücadelenin büyük ilgi gördüğü günümüzde, tarım ve arıcılık alanlarında biyolojik 
mücadele ajanı olarak kullanılmakta olan böcek türlerinin kültüre alınması oldukça önem taşımaktadır. 

Bal peteklerine yerleşerek verimi düşüren büyük balmumu güvesi Galleria mellonella (L.) 
(Lepidoptera: Pyralidae) laboratuvar ortamında kültüre alınarak, biyolojik mücadelesi konusunda 
araştırmalar yapılmaktadır. Parazitoidi olan türler tarafından oldukça çekici bir içeriğe sahip G. 
mellonella hemolenfinin protein içeriğinin de çok yüksek olduğu bilinmektedir. 

Bu noktadan yola çıkarak böceğin yarı sentetik besininde yer alan petek ve gliserin yerine kendi 
hemolenfi farklı konsantrasyonlarda eklenerek, bu besinde açılan yumurtalardan çıkacak larvaların 
5. evreye geldiklerinde taşıdıkları protein miktarlarında olan değişimler saptanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılacak olan larvalar cam kavanozlarda, yarı sentetik besin 
kullanılarak karanlık odada yetiştirildi. Yarı sentetik besin içeriği kontrol grubunda da kullanıldı. 
Farklı konsantrasyonda hemolenf içeren üç besin hazırlanarak kavanozlara aktarıldı. Kavanozlara 
ergin bireyler konularak bırakılan yumurtaların direkt hazırlanan besinlerde açılmaları sağlandı. 

Larvalar 5. evreye geldiğinde her besinden 10 larva alınarak yaş ağırlıkları tartıldı. TCA içerisine 
alınan larvalar homojenizatör ile parçalandıktan sonra bir seri santrifüj işleminden geçirilerek 
protein saf olarak elde edildi. Saf su içinde bulunan özüte “Kantitatif Biüret Testi” uygulanarak 
protein varlığı tespit edildi. Son olarak spektrofotometrede 540nm dalga boyunda köre (saf su) 
karşı okumalar yapıldı. 

Bulgular: Kontrol besindeki gliserin ve petek yerine farklı oranlardaki hemolenf oranlarının kademeli 
bir şekilde arttırılması larvaların ortalama yaş ağırlıklarında düşüş ve artışa neden olmakla birlikte, 
yaş ağırlığın düşmesine bağlı olarak sentezlenen protein yüzdesini önemli düzeyde etkilemiştir. 
Besin1’de kontrol besinindeki yaş ağırlık düşüşüne bağlı olarak kontrol besinindeki larvaların 
sentezlediği protein yüzdesi 12.86‘dan 23.91’e yükselmiştir. Bu yükseliş istatistik olarak oldukça 
önemli olduğu halde, Besin2’de yaş ağırlık düşüşüne rağmen sentezlenen protein yüzdesi kontrole 
göre artış gösterse de istatistik bakımından önemli çıkmamıştır. Besin3’de kontrole göre ne yaş ağırlık 
artışı ne de sentezlenen protein yüzdesinde herhangi bir önemli artış veya düşüş görülmemiştir. 

Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda petek ve gliserin yerine kullanılan hemolenfin 45 ml olduğu 
besin içeriğinde yetişen larvaların protein miktarlarında kontrole göre önemli derecede artış olduğu 
saptanmıştır. Ticari olarak ulaşılması zor ve maliyetli olan bu iki besin içeriği çıkarılarak hemolenf 
kullanılması ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır. Diğer bir taraftan G. mellonella’nın besinsel 
ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve biyolojik mücadelede konak olarak kullanılmasının önemini bir 
kez daha ortaya konmaktadır. 
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