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PE–063

Farklı Diklorvos (DDVP) Oranlarının Galleria mellonella L.’nin 
Total Protein ve Karbohidrat Miktarlarına Etkileri 

Osman Dursun, İskender Emre 
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Adana, 

osmandursun01@gmail.com

Amaç: Sunulan çalışmada, farklı DDVP (Diklorvos) oranlarının (2.00, 4.00, 6.00, 8.00 µl/100 g 
besin) Galleria mellonella’nın total protein ve total karbohidrat miktarlarına etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Stok kültüründen elde edilen 2. evre G. mellonella larvaları, 20 şer 
adet kontrol ve 2, 4, 6, 8 µl/100g DDVP içeren besinlerin üzerine bırakıldı. Bu deney besinleri 
stok kültürün bulunduğu laboratuvar koşullarına alınarak larvaların gelişmeleri sağlandı. Deney 
besinlerindeki larvaların gelişimleri düzenli aralıklarla takip edildi. Larvaların gelişimleri 8. evreye 
ulaştığında besinlerden alınarak protein analizi için 4’er adet ve karbohidrat analizi için 1’er adet 
tartıldı ve numaralandırılarak daha sonra deneylerde kullanılmak üzere -80 oC de muhafaza edildi. 

Bulgular: Besinin 4.00 µl ve 6.00 µl DDVP içermesi durumunda, kontrol grubunda 20.78 mg 
total protein miktarı önemli ölçüde artarak sırasıyla 23.36 mg ve 23.66 mg olarak gerçekleşmiştir. 
Denenen diğer besinlerde kontrol grubuna göre gözlenen artış istatistikî olarak önemli 
bulunmamıştır. Deney besinlerinin kendi aralarında karşılaştırılması sonucunda istatistiki bir fark 
bulunamamıştır. Total karbohidrat miktarı besinin 8.00 µl DDVP içermesi durumunda önemli 
ölçüde arttığı gözlenmektedir (85.69 mg). Denenen diğer besinlerin gerek kendi aralarında gerekse 
kontrol grubuna göre karşılaştırılması sonucu istatistikî olarak bir fark gözlenmemiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmalarda önemli insektisitlerden biri olan DDVP’nin Galleria mellonella‘ nın 
total protein ve total karbohidrat miktarları üzerine önemli etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, DDVP (Diklorvos), Protein, Karbohidrat
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Farklı Diklorvos (Ddvp) Oranlarının Galleria mellonella’nın Total 
Karbohidrat ve Lipit Miktarlarına Etkileri 

Osman Dursun, İskender Emre 
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Amaç: Sunulan çalışmada, farklı DDVP (Diklorvos) oranlarının (2.00, 4.00, 6.00, 8.00 µl/100 g 
besin) Galleria mellonella’nın total karbohidrat ve lipit miktarlarına etkileri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Stok kültüründen elde edilen 2. evre G. mellonella larvaları, 20 şer adet 
kontrol ve 2, 4, 6, 8 µl/100g DDVP içeren besinlerin üzerine bırakıldı. Besinler stok kültürün 
bulunduğu laboratuvar koşullarına alınarak larvaların gelişmeleri sağlandı. Deney besinleri 
düzenli aralıklarla kontrol edildi. Larvaların gelişimleri 8. evreye ulaştığında besinlerden alınarak 
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karbohidrat ve lipit analizi için 1’er adet tartıldı ve numaralandırılarak deneylerde kullanılmak 
üzere -80 oC de muhafaza edildi. Karbohidrat ve lipit miktarlarının belirlenmesinde Van Handel 
(1985) tarafından belirtilen yöntemler kullanılmıştır. 

Bulgular: Total karbohidrat miktarı, en yüksek konsantrasyon olan 8.00 µl/100 g DDVP içeren 
besinde kontrole göre önemli ölçüde artmıştır (85.69 mg). Denenen diğer besinlerin gerek kendi 
aralarında gerekse kontrol grubuna göre karşılaştırılması sonucu artışta istatistikî olarak bir fark 
gözlenmemiştir. 

Total lipit miktarı ise kontrol grubunda maksimum (2.83 mg) düzeyde gözlenmiştir. Minimum 
değer ise 4.00 µl DDVP içeren besinde görülmüştür. 2.00 µl, 6.00 µl ve 8.00 µl DDVP içeren 
besinle beslenen böceklerin birey başına düşen lipit miktarları arasında fark gözlenmemekle 
beraber kontrol grubuna göre önemli ölçüde azalma görülmüştür. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda önemli insektisitlerden biri olan DDVP’nin Galleria mellonella‘ nın 
total karbohidrat ve lipit miktarları üzerine önemli etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, DDVP (Diklorvos), Karbohidrat, Lipit

PE–065

Avcı Böcek Nabis pseudoferus (Heteroptera: Nabidae)’un
Aphis gossypii (Homoptera:Aphididae)

Üzerinde Gelişminin Belirlenmesi

Davut Efe
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bingöl davutefe@hotmail.com

Amaç: Zararlılara karşı uygulanan entegre mücadele programı (IPM) temelinde, biyolojik mücadele 
yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu araştırmada biyolojik mücadele etmeni polifag avcı böcek 
Nabis pseudoferus Rem. (Heteroptera: Nabidae)’un çoğu kültür bitkilerin önemli zararlısı olan 
yaprakbitleri üzerinde, nimf dönemlerinin gelişme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Denemelerde av olarak kullanılan Aphis gossypii Glover 
(Homoptera:Aphididae) ve N. pseudoferus ergin dişi bireyleri doğadan toplanmış ve laboratuar 
ortamında Pamuk bitkisi üzerinde üretilmiştir. Denemelerde uzunluğu 12 cm genişliği 8 cm 
yüksekliği 7 cm ve üzeri sık dokunmuş naylon tülle çevrili şeffaf plastik hücreler kullanılmıştır. N. 
pseudoferus’un biyolojik dönemlerinin gelişme sürelerinin belirlenmesi için denemeler 25±1 °C 
sıcaklık, % 65 ± 5 orantılı nem ve günlük 16 saat, 4000 lux aydınlatma koşullara sahip iklim oda ve 
dolaplarında araştırılmıştır. N. pseudoferus’a besin olarak A. gossypii’nin farklı gelişme dönemleri 
karışık olarak verilmiş ve 25 tekerrür olarak yapılmıştır.

Bulgular: Avcı böcek N. pseudoferus’un I, II, III, IV, V ve toplam nimf dönemlerinin gelişme 
süreleri sırasıyla, 5.27±1.09, 4.12±0.50, 6.06 ±1.17, 6.48±0.84 ve 5.81±1.52, 12.57±3.16 gün olarak 
saptanmıştır. N. pseudoferus’un ergin ömür uzunluğu 13.68±4.81 gün olarak belirlenmiştir. Avcı 
böcek N. pseudoferus’a besin olarak sadece A. gossypii’nin farklı gelişme dönemleri verildiğinde; 
ikinci nimf döneminden itibaren ölümler başlanmış, ilerleyen nimf dönemlerinde ölümler giderek 
artmış ve deneme sonunda 25 tekerrürden sadece 2 adet N. pseudoferus’un ergin birey olabildiği 
belirlenmiştir.


