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Bu çalışmada; dünyada ve ülkemizde kullanılan pestisitlerden α endosulfanın 

Aspergillus niger, Scopulariopsis brevicaulis ve Trichoderma viridae izolatları ile 

biyodegredasyonu amaçlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan fungus izolatları, Patates dekstroz agara ekilerek, 25 °C’de 5 gün 

inkübasyondan sonra petrilere % 0.02 Tween 80’le hazırlanmış steril sudan 5 mL ilave edilip, 

steril öze ile dikkatli bir şekilde kazınarak sporlar hasat edilmiş ve seyreltmeler yapılarak, 

1mL’sinde 5x107 olacak şekilde süspansiyonlar hazırlanmıştır. α endosülfanın 

biyodegradayonu için stok çözelti olarak α endosülfan aseton içerisinde çözülerek 

hazırlanmıştır. 250 mL’lik erlenlere 50 mL sülfat içermeyen mimimal tuz ortamına (pH: 6) 100 

mg/L α endosülfan stok çözeltisi eklenerek 1 mL spor süspansiyonu inokule edilmiştir.  Erlenler 

150 rpm, 30°C çalkalamalı inkübatörde ve 10 gün inkübasyona bırakılmıştır. Süre sonunda 

fermentasyon sıvısı etil asetat ile ekstraksiyon yapılmış ve evaporatörde fazla sıvı 

uzaklaştırılmıştır. Biyodegredasyonun varlığı önce TLC (Hekzan:Etil asetat 9:1, v/v) ile daha 

sonra spektrofotometrik olarak yapılan ölçümlerle belirlenmiştir. 

Farklı konsantrasyonlarda (10-200 mg/L) α endosülfan etil asetat içerisinde çözülerek 

190-350 nm arasında spektrofotometrede absorbansları ölçülmüş ve en yüksek absorbansı 

veren nm değeri 265 nm olarak belirlenmiştir. 10. gün sonunda yapılan ölçümler sonucunda A. 

niger  %82, S. brevicaulis %78 ve T. viridae %76 α endosülfanı parçalayabildiği belirlenmiştir. 

Pestisitler toprakta ayrışmadan haftalarca hatta yıllarca kalabilirler. Bu nedenle çevreye 

ve insana zararlı etkileri çoktur. Gerek çevre, gerekse insanlar üzerindeki yan etkilerinden 
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dolayı pestisit ve pestisit kalıntılarının degredasyonu büyük önem taşımaktadır. 

Biyodegradasyon ile mikroorganizmalar; zararlı maddeleri karbon, azot, fosfor, kükürt veya 

enerji kaynağı olarak kullanarak zararsız veya daha az zararlı maddelere dönüştürmektedir. Bu 

çalışmada organoklorlu pestisit olan α endosulfanın 10 gün inkübasyon sonunda funguslar 

tarafından parçalandığı TLC ve spektrofotmetrik olarak tespit edilmiştir. Bu üç yeni izolat ile α 

endosülfan ile kontamine olmuş bölgelerde α endosülfanın biyodegradasyonu için 

kullanılabileceği belirtilmiştir. 
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