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Yeni insektisit preparatların çoğunun terkibinde DDT'nin bu-
lunması, keza üretimi bakımından basit bir bünyeye sahip oluşu,
uzun süre devam eden etkili bir kalıntı (rezidü) hasıl etmesi ve in-
sektisit etkisinin geniş spektrumu dolayisile DDT bugün bile ençok üre-
tilen bir insektisit maddedir(6). Birçok direngen insekt biotiplerinin
görülmüş olması bile DDT üzerine gerçek gölgeler düşürmekten
uzak kalmıştır (4).

Yukarıda bildirilen avantajlı özelliklerine rağmen, DDT bazı
maddelerle biraraya getirilecek olursa veya uygun şartlar altında
saklanmazsa dekompozisyona duçar olur. Yüzde 0.01 nispetinde-
-az miktardaki- susuz demir klorür DDT'nin klor yönünden parça-
lanmasının katalizatörüdür. DDT aşağıdaki formüle göre dehid-
roklorinazasyona duçar olur ve neticede insektisit tesiri az olan I, 1-

-dichloro- 2,2 -bis(p-chlorophenyl)-ethylene (DDE) teşekkül eder.

(CLC6H4)ı CHCCL) ----(CLC6H4)ı C=CCLı + HCL
Teşekkül eden DDE'nin açık formülü DDT formülü ile birlikte aşa-
ğıda gösterilmiştir (3,5).

DDT, bu sebepten demir kaplar içerisinde saklanmamalıdır (7).
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Usulune göre saklanan DDT'nin terkibinde bir değişiklik husule
gelmez. Yüksek hararet,güneş ışığı ve uzun müddet madeni kaplar-
da muhafaza ve bilhassa rutubet vasıflarını kaybetmesine sebep olur
(2). DDT kuvvetli alkali karşısında etkisini kaybeder (5). EREL (2)
terkibinde demir bulunan kırmızı topraklarla sıvanmış ve yeni ba-
dana yapılmış kireç sıvah satıhlara yapılan DDT tatbikatının fazla
tesirli olamıyacağını ve kireç satıhlarda DDT'nin tesirini kaybet-
memesi için enaz i5 gün sonra tatbik edilmesini tavsiye etmektedir.
Bu görüş memleketimiz köy şartları yönünden uygun olan bir görüş-
tür.

Yukarıda bildirilen hususların dışında, DDT'nin terkibini bo-
zan, az bozan ve hiç bozmayan maddelerin başlıcalarını aşağıda isim-
leri bildirilen maddeler teşkil etmektedir (3). DDT aluminyum klo-
rür, krom, nikotin, demir eğintisi, kaolinle tam; kükürt, talk, ben-
tonit, Bordo karışımı (Bordeaux Mixture) ve pirofillit (Pyrophyllite)
ile kısmi parçalanmağa uğrar, fakat aluminyum nitrat, amonyum
sulfat, kalsyum oksit, kalsyum arseniyat, hakır tozu, potasyum klo-
rür, potasyum sulfat, piretrum, rotenon, sodyum fluorür, kalay,
sodyum nitrat, çinko klorür, Paris ycşili ve çinko tozu ile parçalan-
maya uğramaz.

DDT'yi dekompoze eden maddeler, dekompozisyon sonu DDT'-
nin insektisit etkisinide azaitırlar. Literatürde, DDT'nin uzun süre
(yıllarca) saklanması halinde insektisit etkisi üzerinde zamanın hu-
sule getireceği etki bakımından kayda rastlanılmaması, bagalit kapaklı
renkli bir cam kavanoz içerisinde 8 yıldan beri muhafaza ettiğimiz
teknik toz DDT nümunesi ile durmakla yani zamana bağlı olarak
insektisit aktivitenin azalıp azalmadığını veya halen insektisit akti-
vitenin mevcut olup olmadığını belirtmek için bu çalışmayı yapmayı
yararlı bulduk. Keza mukayese bakımından piyasaya yeni çıkarıl-
mış (1967 yılı ürünü) DDT ile ayni biyolojik deneyleri yaptık. Dene-
mede kullanılan her iki DDT ayni firmaya ait bulunuyordu.

~ateryaı ve ~etot

8 yıldanberi muhafaza edilen DDT ile, i 967 yılı ürünü DDT'nin
insektisit etkisinin biyolojik olarak kontrolu bakımından yaptığımız
çalışmalarımızda i 20 adet ev sineği (Musea domestica, L. *) ve 180

adet hamam böceği (Blattella germanica, L. *) deneme materya-
limizi teşkil etmiştir.

• lnsektaryumda üretilmiş bulunan ve DDT'ye hiç maruz kalmamış sinek ve hamam

böcekleri denemede kullanılmıştır.
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Her iki DDT ile % ıo luk kloroformdaki solusyonları hazırlandı.
Hazırlanan solusyonların ıcc. si 100 mg. DDT ihtiva etmekteydi.
Yarı çapı 4.25 cm. olan daire şeklinde süzgeç kağıtları kesilerek hazır-
landıktan sonra bu kağıtlar 500 cc. lik beherglaslar içine kondu.
Daire şeklinde olan süzgeç kağıtlarının yüz ölçümü (alanı), S= 2
Pi r2 formülü ile hesaplanarak ı ı3 .46 Cm2 olarak tespit edildi. Her
santimetre karede 0.5 - ı -5 - ıo ve 20 mg. DDT bulunacak şekilde
bütÜn alan için gerekli olan DDT miktarları hesaplandı. Hesaplanan
miktarlar aşağıda sırasiyle yazıldığı gibi tesbit edildi. 56 .73, i ı 3 .46,
567'3, ı ı34 .6. ve 2269.2 mg. Kloroform ile % ıo olarak hazırlanan
her iki DDT solusyonlarının bu miktarları ihtiva eden volum mik-
tarı, -ı cc. sinde ıoo mg. DDT bulunduğuna göre- sırasiyle 0.5673,
ı, ı 346, 5,673, ı ı ,346 ve 22,692 cc. olarak hesaplandı. Her iki DDT
numunesi için bu miktarlar bir pipet yardımı ile beherglaslar içine
yerleştirilmiş yuvarlak süzgeç kağıtlarına emdiriidi. Kloroformun
tamamen uçması ve süzgeç kağıtlarının iyice kurumasına kadar
beklenildi. Sonra denemede kullanılacak hamam böcekleri ı 5 şer
adette (büyük - küçük, erkek - dişi karışık) santimetre karede 0.5
-ı - 5 - ıo ve 20 mg. miktarlarında DDT ihtiva eden ve herbir
konsentrasyon için özel olarak numaralanmış beherglaslar ve keza
sineklerde ı5 şer adette, santimetre karede o .5 - ı ve 5 mg. miktar-
larında DDT ihtiva eden ve herbir konsantrasyon ıçin özelolarak
numaralanınış beherglaslar içine kondu. Beherglasların ağzı gazlı-
bez ile örtülüp lastik bir bandla tesbit edildi. Kontrol için, sadece
kloroformla ıslatılmış ve kloroformu iyice uçurulmuş bulunan süzgeç
kağıtlarını taşıyan ayrı ayrı beherglaslar içine her iki DDT nümune-
si için ı 5 şer adette Blattella germanica, L. ve Musca domestica,
L. kondu. Bu şekilde denemede kullanılan hamam böcekleri ile ev
sineklerinin süzgeç kağıtları üzerindeki DDT rezidüsü ile temasları
sağlandı. Denemede ve kontraıda kullanılan 'sinek ve hamam böcek-
lerinin gıda ve su ihtiyaçları deneme süresince sağlanıldı. 24 - 48-
72 ve 96 saat temas sonunda husule gelen ölüm durumu kaydedildi.

Sonuçlar

8 yıldanberi kürsümüzde sakladığıınız teknik toz DDT ile ı 967
yılı 'ürünü teknik toz DDT numunelerinin insektisit etkilerinin biyo-
lojik olarak kontrolu için materyal ve metot kısmında anlatılan şekil-
de yaptığımız biyolojik denemelerde alınan sonuçlar Tablo ı. ve 2 de
toplu olarak gösterilmiştir.

Her iki DDT numünesi ile yapılan denemeler esnasında hamam
böceklerinde görülen zehirlenme belirtileri GÜRTUNCA (4)'nın
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TABLO ı.
Sinekler üzerinde Biyolojik denemelerin sonuçları Eski ve Yeni DDT için
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TABLO 2.
Hamam Böcekleri üzerinde Biyolojik denemelerin sonuçlan Eski ve Yeni DDT için
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çalışmasında bildirdiği "Zehirlenen hamam böceklerinde ayakların
~ırı gerilmesi, uyarılara aşırı tepki, sırt üstü düşüş, gittikçe artan
baş-vücut ayak titremeleri, ileri evrede izole çırpınışlar ve paralizi"
belirtilerin aynısıydı. Santimetre karede i o mg. yeni DDT bulunan
süzgeç kağıdı ile temas edenlerde i saat 45 dakika sonra, hareketlerin-
de yavaşlama ve satıh tırmanmada güçlük ve santimetre karede 20
mg. DDT ile temas edenlerde ayni süre esnasında, hareketlerinde bariz
güçlük, satıh tırmanmanın imkansızlığı müşahede edilmiştir. Ölen
sinek ve hamam böcekleri sırt üstü dönük durumdaydılar.

Her iki DDT numunesinin çeşitli miktarlarının (Santimetre
karede 0.5- i ve 5 mg.) sineklerde 24 - 48 - 72 ve 96 saat sonra husule
getirmiş olduğu ölümlerin % de oranları Şekil i ve 2 de, karşılaştırmalı
durumda Şekil 3 de gösterilmiştir.

Her iki DDT numunesinin çeşitli miktarları mn (Santimetre
karede 0.5-1-:-5-10 ve 20 mg.) hamam böceklerinde ayni süre içerisinde
husule getirmiş olduğu ölümlerin' % de oranları şekil 4 ve 5 de,
karşılaştırmalı durumda şekil 6 da gösterilmiştir.

Her iki DDT numunesinin santimetre karede 0.5-ı- ve 5 mg.
miktarımn sinek ve hamam böceklerinde 24 saat içinde husule ge-
tirdiği ölüm, % desi ve miktarların logaritması alınarak- (eksideğer-
den kurtarmak için her miktar ıo ile çarpılmiştır) çizilen grafik in-
celenirse her iki nümunenin her deney hayvanında farklı bir aktivi.
teye sahip olduğu görülmektedir. Miktarların logaritması alınarak
Linear bir çizgi elde edilmiştir. Şekil 8 ze bakılması.

Şekil 3 tetkik edilirse, görülür ki eski DDT'nin ı cm2 de 5 mg.
lık miktarı ile sineklerde elde edilen sonuç, yeni DDT'nin ı cm2 de
ı mg. lık miktarı ile elde olunmuştur. Her iki DDT'nin, sineklerde
24 saat zarfında, değişik miktarlarının ( ı cm2 de 0.5 mg; i mg; ve
5 mg.) husule getirmiş oldukları ölüm yüzde nisbeti aşağıda gösteril-
diği gibi bulunmuştur.

a - ı cm2de o .5 mg. DDT ile yapılan denemede: % 33.4 eski
ve % 60 yeni DDT için.

b - ı cm2de ı mg. DDT ile yapılan denemede: % 46 .7 eski ve
% 66.6 yeni DDT için.

c - i cm2de 5 mg. DDT ilc yapılan denemede: % 66 .6 eski ve
% 86.7 yeni DDT için bulunmuştur. Şekil ı, 2 ve 3'e
bakılması.

Şekil 6 tetkik edilirse görülür ki eski DDT'nin ı cm2de ıo mg.
lık miktarı ile hamam böceklerinde elde edilen sonuç, yeni DDT'nin
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ı cm2de 0.5 mg. ve ı mg. lık miktarları ile elde olunan sonuçları
arasında bulunmaktadır. Şekil 6'ya bakılması. Her iki DDT'nin
hamam böceklerinde 24 saat zarfında değişik miktarlarının (ı cm2de
0.5 mg; ı mg; 5 mg; Lo mg; ve 20 mg.) husule getirmiş oldukları
ölümlerin yüzde oranı aşağıda gösterildiği gibi bulunmuştur.

a - ı cm2de ° .5 mg. 24 saat sonra eski DDT ile yapılan dene-
mede hamam böceklerinde ölüm görülmedi. Yeni DDT
de ise % 40.

b - ı cm2de ı mg. DDT ile yapılan denemede: % 6 .6 eski ve
% 53.3 yeni DDT için.

c - i cm2de 5 mg. DDT ile yapılan denemede: % 20 eski ve
% 60 yeni DDT için.

d - i cm2de ıo mg. DDT ilc yapılan denemede: % 53.3 eski
ve % 73.3 yeni DDT için

e - ı cm2de 20 mg. DDT ile yapılan denemede: % 66 .6 eski ve
% 80 yeni DDT için bulunmuştur. Şekil 4, 5 ve 6'ya bakıl-
ması.

DDT'ye duyarlık bakımından Musca domestica L. Blattella
germanica L. arasında fark görülmüştür. Santimetre karesinde 5
mg, eski ve yeni DDT bulunan süzgeç kağıtları ile temasta bırakılan
sinek ve hamam böceklerine ait sonuçlar Şekil 7 de gösterilmiştir.
Şekil 7 tetkik edilirse hamam böceklerinin sinekler kadar DDT'ye
karşı duyar olmadığı görülecektir.

Deneme süresince kontrololarak kullanılan 30 adet sinek (ı 5 si-
neklik iki grup) ile 3° adet böcek (ı 5 hamam böcekli iki grup) 'inde
ölüm husule gelmemiştir.

Netice olarak, b~ çalışma bize gösterdi ki, iyi şartlar altında
saklanmış olmasına rağmen, uzun süre bekletilme sonunda DDT'nin
insektisid kudreti azalmaktadır.

Tamşma

DDT'nin insektisid etkisini arttırmak maksadıyla diğer insektisid
maddelerle bilhassa piretrum ve rotenon ile birleştirilmesine tatbi-
katta sık sık baş vurulmaktadır. Bununla beraber DDT bazı madde-
lerle biraraya getirilir ise (3) ve uygun şartlar altında muhafaza edil-
miyerek yüksek hararet, güneş ışığı ve rutubetli yerlerde \Jırakılırsa
(2), keza kuvvetli alkalilerle temas esnasında (5) insektisit etkisinin
dekompozisyon sonucu azaldığı literatürde bildirilmektedir.
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DDT'nin uzun süre saklanması halinde, insektisid aktivitesinin
azalıp alzalmadığı hususunda literatürde bir kayda rastlanılmaması,
bizleri zamanın insektisit aktivite üzerinde etkisinin incelenmesi
bakımından bir araştırma yapmanın yararlı olacağı düşüncesine
sevketmiş ve elimizde mevcut olan 8 yıllık DDT'nin insektisit akti-
fitesi biyolojik yolla araştırılmıştır.

Özet

Eski ve yeni teknik toz DDT'nin insektisit aktivitelerinin biyo-
lojik yolla ataştırılması için yaptığımız denemelerimizle aşağıdaki
hususlar tesbit olunmuştur.

1- İyi şartlar altında 8 yıl saklanan DDT'nin insektisit aktivi-
tesinin yeni (ı 967 yılı ürünü) DUT'nin aktivitesine nazaran zayıf
olduğu görülmüştür.

2 -- DDT'ye karşı duyarlık yönünden sinekler .hamam böcek-
lerinden daha duyarlı bulunmuştur.

Suınınary

The determination of the insecticidal activity of an 8 years
old saınple of DDT by Biological Method.

The inseeticidal activity of an 8 years old, and a new technical
grade powder DDT sample was determined by biological method.
'Ve have not found any refcrences in the literatures that time effects
on the insecticidal action of DDT ..

We used 120 houseflies (Musca domestica L.) and 180 cockro-
aches (Blattella germanica L.) in our experiments. The houseflies and
cockroaches were not resistant to DDT. They were susceptible to
DDT.

We used lO per cent ehloroform solution of DDT. The foIIowing
various doses of DDT were used in our experiments respectiveIy.
0.5 - i - and 5 mg. per square eentimenter for flies and 0.5 - 1-5-
lO and 20 mg. per square centimeter for eoekraaches. After evapo-
ration of chloraform a film of erystalline DDT deposited on the
surfaee of the filter papers.'

The mortality among houseflies and çockroaehes after 24, 48,
72 and 96 hours exposurc was reeorded. The results obtained for
houseflies and eoekroaehes with both DDT are summed up in Table
ı. and 2.
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The old samplc of technical grade powder DDT did notpossess
sufficient insccticidal activity against to houscflies and cockroaches
than new DDT did.

The results reported in this paper indicate that DDT losses its
insecticidal activity depending on the time passed. The aging appears
to cause a di,minution of the activity. •
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Şekil i. Sineklerde eski DDT'nin Cm' deki çeşitli ıniktarlarının insektisit etkisi.
Fig. ı. Insecticidal activity of B years old DDT sample on houseflies. The figure indicates

concentrations of DDT per square centimeter.
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Şekil 2. Sineklerde yeni DDT'nin Cm' deki çeşitli miktarlarının insektisit etkisi.
Fig. 2. Insecticida! activity of the new DDT samp!e on houseflies. The figure indicates

concentrations of DDT per square cemimetcr.
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Şelcil 3. Sineklerde eski ve yeni DDT'nin insektisit etkisinin karşılaştırılması.
Fig. 3. Comparison insecticidal activity of 8 years old and the new DDT samples on hou-

sefIies.
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Şekil 4. Hamam böceklcrindc eski DDT'nin Cm' deki çeJiidi miktarlarının insektisit etkisİ.
Fig. 4. Insecticidal activity of 8 years old DDT sample on cockroaches. The figure infdicate!'

concentrations of DDT per square centimeter.



Teknik Doz DTT'nin tnsektisit Etkisİ 105

Şekil 5. Hamam böeeklerinde yeni DDT'nin Cm' deki çeşitli miktarlarının insektisit etkisi.
Fig. 5. Inseetieidal aetivity of the new DDT sample on eoekroaehes. The figure indieatcs

eoneentrations of DDT per squarc centimeter.
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Şekil 6. Hamam böceklerinde eski ve yeni DOTnin insektisit etkisinin karşılaştırılması.
Fig. 6. Comparison of insecticidal activity of 8 years oldand the new DDT samples on

cockroaches.
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.Şekil 7. Sinek ve hamam böceklerinin eski ve yeni DDT'ye karşı duyarlıkları Cm' de 5 mg.
DDT.

Fig. 7.Sensitivity of the houseflies and eoekroaches to the newand 8 years old DDT samples.
The figure indicates concentration of DDT (5 mg.) per square centimeter.
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Şekil 8. Sinek ve hamam böceklerinde her iki nDT numunesinin 3 miktarı (Cm' de 0.5;
ıve 5 mg.) ile 24 saat içinde husıılc gelcn ölüm yüzdesi. Dozun logaritması alınarak çizilen

grafik.
Fig. 8. The per cent mortality obscrvcd the houseflies and eockroaches aftcr 24 hours cx-

posure to various doses of DDT. (Log. Dose x 10).
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