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Giriş

İnsektler (ha~ereler) insanlar, hayvanlar ve tarımsal ürünler
ıçın zararlı olan yaratıklardır. Yeryüzünde milyonlarca insana bir
yılda yetecek miktardaki besin maddesi bu zararlı yaratıklar tarafın-
dan tahrip edilmekte ve kullanılmaz hale ısokulmaktadır.

İnsanlar, mağara devrinde bile - ~üphesiz bugün olduğu gibi-
bitlerin, pirelerin, kenelerin ve diğer paraziter canlıların hucumuna
uğrarnı~tır ( i o).

İnsektlerin hastalık nakletmeleri bir yana bırakılsa dahi, evleri-
mizin hemen hemen daimi sakinleri olan karasinek, hamamböceği,
tahtakurusu, pire, sivrisinek ve karınca gibi ha~erelerin verdiği huzur-
suzluktan kurtulmak için bu ha~erelerle mücadele mecburiyeti vardır
(4-) .

Hamamböcekleri evlerimizin arzu edilmiyen misafirleridir.
Şimdiye kadar 2500 tür hamamböceği (cockroach) tespit edilmi~tir.
En fazla bulunan Amerikan hamamböceği (Periplaneta americana),
Alman hamamböceği (Blattella germaniea) ve Şark hamamböceği
(Blatta oriantalis) dir (I).

Mem'leketimizde hamamböceklerinin üç cinside, Blattella ger-
manica, L., Periplaneta americana, L., ve Blatta orientalis, L. bulun-
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maktadır (9). Ankara'da genellikle Blattella germanica, L. görül-
mektedir (8, 9).

İnsektlerle mücadelenin tarihi çok eskidir. Asırlardanberi değişik
kimyasal maddeler insektlerle savaşta kullanılmıştır. Son yıllarda
kuvvetli insektisit tesirli ilaçlar bu mücadelede kullanılmak üzere
tatbikata konulmuştur.

Erel (4) haşerelere karşı öldürücü tesir gösteren her sentçtik
kimyevi maddeyi insan ve hayvan barınaklarına tatbik etmenin
doğru olmıyacağını çünkü: insektisitler küçük dozlarda haşereler
için öldürücü oldukları gibi muayyen bir dozun üstünde insanlar
için de toksik etkili olduğunu ve bu bakımdan insektisitierin insanlar
ve diğer faydalı hayvanlar için zararlı olmıyacak bir şekilde tatbik
edilmesinin gerektiğini bildirmektedir.

Gürtunca (7) insektisit özdeklerin hamamböcekleri infestasyonu
denetiminde aerosol, toz, badana ve tuzak yemi şeklinde uygulandığını
ve klorlu hidrokarbonlara karşı Blattella germanica vç Blatta ori-
entalis'te direngenlik görüldüğünü, fakat Periplaneta americana'da
şimdiye kadar direngenlik olayı ile karşılaşılmadığını, bu sonuncu
türle yapılacak savaşta klorlu hidrokarbonlu insektisitlerin kullanıl-
masını, direngenlik gösteren iki türle yapılacak savaşta ise organik
fosforlu insektisitlerin yararlı olduğunu bildirmektedir.

Dare (3) Blattella germanica'ya karşı tatmin edici bir tuzak
zehirinin geliştirilmesi için yapmış olduğu çalışmasında: Sodyum
flüorür, Boraks ve Borik asidini çeşitli maddelerle - (kaymağı alınmış
süt tozu, tereyağ, bal, toz pudra şekeri) - karıştırarak tuzak yemieri
hazırlamış ve bu tuzak yemleri 'ile yapmış olduğu deneyleri sonunda,
insektisit olarak denemiş olduğu ilaçlar arasında gerek tesir ve gerekse
reddedilmeme bakımından borik asidi en uygun bulmuştur.

Gürtunca (7) Amerika Birlqik Devletlerinde % 0.125 oranında
Kepone tutan pellet biçiminde hazırlanmış tuzak yemlerinin geniş
ölçüde hamamböcekleri ile savaşta kullanıldığını, fakat bu çeşit denet-
leme yönteminin çabuk sonuç sağlamaktan uzak olduğunu, buna
karşılık hayvan barınaklarında, süs köpeklerinin ve kedilerinin satışa
çıkarıldığı mağazalarda, insektarium ve hayvanat bahçelerinde
tehlikesizce kullanılma olanağı olduğunu bildirmektedir. % 2 Baygon
aktif maddesini ihtiva eden Baygon hamamböceği yemi (I) dünyanın
her tarafında hayvanat bahçeleri için bir problem olan hamamböcek-
lEri ile savaşta elverişli olan bir tuzak yemidir (2). Tuzak yemi içinde
bulunan ilaçlı maddenin dozu beklenen etkinin görülmesi bakımından
önemlidir. Fazla ve az dozlar maksada uygun değildir (6).
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Hamamböcekleride dahilolmak üzere diğer çeşitli insektlerle
yapılacak mücadelede, insanların bulundukları değişik barınakların
(ev, okul, hastahane, kışla) insektisitlerin kullanılması yönünden
hazırlanması önemli bir konudur. Erel (4) mesk~nlerin püskürtmeye
hazırlanmasının üçüncü safhasının, besin maddelerinin insektisit
maddelerle bulaşmamasını sağlamanın teşkil ettiğini, bununiçin
püskürtme yapılacak mesken içindeki her türlü besin maddesinin
mesken dışına çıkarılması veya içerisine insektisit nüfus etmiyecek
şekilde üzerlerinin örtülmesinin, bundan başka mesken dahilinde
bulunan insanların ve bilhassa çocukların, kedi, köpek, kuş ve çiçek-
lerin tatbikat esnasında mesken dışına çıkarılmasının doğru bir ha-
reket olacağını söylemektedir.

Evlerimizin istenmiyen misafirleri olarak nitelendirilen hamam-
böcekleri ile yapılacak savaşta, insan sağlığı yönünden zararsız ve
emniyetle kullanılacak bir tuzak yemi geliştirmek amacı ile bu çalış-
mamızı yapmış bulunuyoruz. Tuzak yemi hazırlanmasında önemli
olan hususlardan birisi de, zehir olarak kullanılacak maddelerin bazı
gıda maddeleri ile maskelenmesi ve dozunun uygun nispetlerde tayin
edilmesidir.

Materyal ve Metot

10,0

80,0
aa

Bu çalışmamızda 240 erişkin hamamböceği (Blattella germanica,
L.) deneme materyalimizi teşkil etmiştir. Tuzak yemi maddesi olarak
pudra şekeri, patates püresi, % 5° oranında bal-tereyağ karışımı
kullanıldı. Borik asit ve sulfatiazol insektisit ilaçlar olarak denendi.
Bu iki ilaçla - (Borik asit ve Sulfatiazolle) - aşağıda gösterilen for-
müller gereğince tuzak yem tertipleri hazırlandı.

Tertip ı.
Borik asit ı 0,0
Pudra şekeri 90,0

Bu tertip Bare (3) 'nin denemelerinde kullanmış olduğu tertiptir.
Tertip 2.

Borik asit
Sulfatiazol
Pudra şekeri

Tertip 2 tarafımızdan formüle edilmiştir.

i numaralı ve 2 numaralı tertipler denemelerimizde tuzak yemi
olarak kullanıldı. Denemelerimiz 4 grup üzerinde yapıldı. Her grup
için iki deneme olmak üzere 8 deneme yapıldı. Birinci grup iki dene-
mede tuzak yemi olarak her deneme için sadece 10 nar gram Tertip
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i.

ı kullanıldı. İkinci grup iki denemede Lo nar gram Tertip 2 yalnız,
üçüncü grup iki den"emede her deneme için 20 gram patates püresi
ile ı o gram miktarında tertip 2 nin karıştırılması ilc elde olunan ka-
rışım ve dördüncü grup iki denemede ise her deneme için 20 gram
% 50 bal-tereyağ karışımının lO gram miktarında Tertip 2 nin karış-
tırılması ile elde olunan karışım tuzak yemi olarak kullanıldı.

Herbir grupta - (2 deneme için) - 40 hamamböceği (Blattella
germanica, L.) denemede ve 20 hamamböceğide kontrolda kullanıldı.
Erişkin hamamböcekleri dişi ve erkek karışık olarak, herbir deneme
için 20 adet olmak üzere su ve tuzak yemleri ile birlikte bir cam kava-
noz içine konuldu. Kontrololarak ayrılan 20 şer adetlik hamambö-
ceklerinin su ihtiyaçları sağlandı. Gıda olarak birinci gruptakilere
Lo gram pudra şekeri, ikinci gruptakilere keza ı o gram pudra şekeri,
üçüncü gruptakilere ı o gram pudra şekeri - 20 gram patetes püresi
karışımı ve dördüncü gruptakilere ı o gram pudra şekeri-20 gram
% 50 bal-tereyağ karışımı verildi.

Bütün hamamböceklerinin öldükleri ana kadar geçen günler
esnasında ölen hamamböceklerinin sayıları her deneme için tespit
edildi. Denemelerde kullanılan tuzak yemIerinin % 100 ölüm husule
getirdikleri günler de ayrıca tespit olundu. Her grup için, her iki
denemede husule gelen ölümlerin % de oranlarının ortalamaları da
hesaplanarak bulundu.

Sonuçların istatistik metotlarla değerlendirilmesinde: tertiplerin
müessiriyeti ortalama öldürme günü ile ölçülmüş ve herbir deneme
için bulunan öldürme günleri, variyans analizi metodu ile (5) değer-
lendirilmiş ve ayrı ayrı tertip ortalamaları arasındaki farkların önem-
liliği çoklu (t) testİ metodu ile (ı i) kontrol edilmiştir.

Sonuçlar

ı - Birinci grupta yapılan iki denemede kullanılan ve io gram
borik asit ve 9° gram pudra şekerinden müteşekkilolan tuzak yemi,
denemenin 7 ci günü, birinci denemede, denemeye sokulan hamam-
böceklerinin % 35 şini, ikinci denemede % 30 zunu ve denemenin
ı4 cü günü her iki d'enemede % 7° şini ve denemenin 22 ci günü her
iki denemede % ıoo zünü öldürmüştür.

2 - İkinci grupta yapılan iki denemede kullanılan ve ionar
gram borik asit-sulfatiazol ve 80 gram pudra şekerinden müteşekkil
olan tuzak yemi, denemenin '7 ci günü her iki denemede, denemeye
sokulan hamamböceklerinin % 55 şini, i ı ci günü % 95 şini ve ı 4 cü
günü % ıoo zünü öldürmüştür.
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3 - Üçüncü grupta yapılan iki denemede kullanılan ve LO gram
Tertip 2 nin 20 gram patates püresi ile karı~tırılmasiyle elde olunan
tuzak yemi, denemenin 7 ci günü her iki denemede, denemeye sokulan
hamamböceklerinin % 45 şini, i i ci günü birinci denemede % 8S
şini ve ikinci denemede % 80 nini ve i6 cı günü her iki denemede%
100 zünü öldürmüştür.

4 - Dördüncü grupta yapılan iki denemede kullanılan ve LO

gram Tertip 2 nin 20 gram % 50 bal-tereyağ karışımı ilc karıştırıl-
masiyle elde olunan tuzak yemi, denemenin 7 ci günü her iki dene-
mede, denemeye sokulan hamamböceklerinin % 55 şini, i i ci günü
% 85 şini ve 15 ci günü % 100 zünü öldürmüştür.

5 - Her grup denemedc kontrololarak kullanılan (her grup
için 20 adet olmak üzere) 80 adet hamamböcekleri arasında, deneme
süresince bir ölüm husulc gelmemiştir.

Her iki. denemede (4 grupta) elde edilen ölüm % de ortalamaları
ve ölümlcr için aradan geçen zaman (günlcr) dikkate alınıp çizilen
grafik, dencmelerimizin sonuçlarını topluca göstcrmektedir. Şekil
i re bakılması.

So'nuçların istatistik değerlendirilmesinde, ortalama öldürme
günlcri hesaplanmış ve denemeler için sırasiyle şöyle bulunmuştur.

I
Deneme i
Grup No. i Tertip I

Deneme i. Deneme
Ortalaması I Tertip

ortalaması
i i cı.

i
13.85

14.025
1 i 2 ci.

i
14.20

2 i ci. 8.05
2 8.125

2 2 ci. 8.20
LO g. Tertip 2-f20 g.

i
i ci. 8.75

Pa ta tes Püresi

i3

i
8.575

" " ı 2 8.40ı Cl.
LO g. Tertip 2+20 g. %) 50 i ci. 8.40

Bal- Tereyağ Karışımı i4 ! 8.450
" " " 2 ci. i 8.50 i

Bu ortalamalarla ilgili varıyans analiz tablosu aşağıda gösteril-.
diği gibidir.

Kaynak
Tertipler arası
Tertipler içi

i Genel

Serbestlik Derecesi i

~ i
7 i

Kareler Toplamı
47 .9584
0.1388

48.0972

Kareler ortalaması i F i
15.9861 1461**1
0.0347 i

i i
** F tablosunda 0.99 güven eşiği için verilen F değeri 16.69 olup bizim bulduğumuz

F = 461 deıy çok küçüktür. Bunun anlamı tertiplerin müessiriyet dereceleri arasındaki
farklılığın tesadüfi olmayıp gerçek (i,tatistik bakımından önemli) bir farklılık olduğudur.
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Tertip ortalamaları arasındaki farkların önemlilik testleri yapıl.
dıkta, tertip ortalamaları farkları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

ci. Tertip ortalaması. -- 2 cı. Tertip ortalaması 5.900 gün
i ci. Tertip ortalaması - 3 cü. Tertip ortalaması 5.45° gün
i ci Tertip ortalaması - 4 cü. Tertip ortalaması 5.575 gün
3 cü. Tertip ortalaması - 2 cı. Tertip ortalaması 0.450 gün
4 cü. Tertip ortalaması - 2 ci. Tertip ortalaması 0.325 gün
3 cü. Tertip ortalaması - 4 cü. Tertip ortalaması 0.ı25 gün
Ortalamalar arasındaki farklar bu şekilde bulunduktan sonra, hangi
farkların istatistik bakımından önemli olduğunu bulmak üzere En
Küçük önemli fark (Least Significant Difference) testi uygulandı.

lsd = S~ y-;' tO.05' SD
Burada S; varıyans analizi tablosunda bulduğumuz tertipleriçi kare-
ler ortalamasıdır. Yani S; = 0.0347.
tO.05 ise (t) tablosundan 4 serbestlik derecesi için bulunan bir değerdir.
tO.OS,4 = 2.776

.ve y2 = 1.41 olduğuna göre
lsd = (0.0347) (1.41) (2.776)

= (°'°48927) (2.776)
= 0.136

Şu halde ortalamalar arasındaki farklardan sadece 3 ve 4 cü tertip
ortalamaları arasındaki fark (o. i 25 gün) istatistik bakımından önemsiz,
fakat diğer farklar ise istatistik bakımından önemlidir.

Tartışma

Her bakımdan zararlı ve tehlikeli olan hamamböcekleri ile
savaşta çeşitli insektisit maddeler kullanılmaktadır.

Dare (3) Blattella germanica'ya karşı tatmin edici bir tuzak
zehirinin geliştirilmesi için yapmış olduğu çalışmaları sonunda: in-
sektisit olarak denemiş olduğu maddeler arasında borik asidini
maksada, uygun bulmuştur. % Lo bori k asit ve % 90 pudra şekerinden
ibaret olan bir tuzak yemi ile, denemede kullandığı hamamböcek-
lerinin % 80 ninin i 3 cü gün ve % 100 zünün ortalama 2 i ci gün
öldüğünü görmüştür. Bizde ayni oranda hazırlamış olduğumuz ı
numaralı tertiple yapmış olduğumuz iki denemede, denemeye sokulan
hamamböceklerinin % 70 şinin 14 cü gün ve % 100 zünün 22 ci gün
öldüklerini gördük.
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Hazırladığımız 2 numaralı tertiple yapılan denemelerde, tertibin
tek başına kullanıldığı hallerde, hamamböceklerinin % 55 şinin 7 ci
gün, % 95 şinin i ı ci gün ve % ıoo zünün ı4 cü gün öldüklerini
gördük. Bare (3) % 5° oranında bal-tereyağ karışımına ağırlığının %
i ° nu oranında toz borik asit katarak hazırlamış olduğu tuzak yemi ile
yaptığı denemede, 9 cu günde harriamböceklerinin % 80 ninin ve i6 cı
gün" % 100 iünün öldüklerini görmüştür. % 5° oranırida bal-tereyağ
karışımının 20 gramı üzerine Lo gram Tertip 2 den katmak süretiyle
elde olunan tuzak yemi ilc yaptığımız denemelerde, denemeye sokulan
hamampöeeklerinin % 55 şinin 7 ci gün, % 85 şinin i i ci gün ve %
ı00 zünün ı5 ci gün öldüklerini gördük.

ÖZET

Borik asit Ve" sulfatiazol ile ilk defa tarafımızdan hazırlanan
formül ilc, bildirilen oranlarda değişik tuzak yem maddeleri hazırlandı
ve elde olunan tuzak yemIerinin hamamböeekleri üzerindeki etkisi
araştırıldı.

Gerek bizim hazırladığımız ve gerekse Bare (3) tarafından ha~
zırlanan i numaralı tuzak yemi içerisinde borik asit ağırlık bakımın-
dan % i ° ve pudra şekeri % 9° oranında bulunmaktaydı. Hazırla-
dığımız 2 numaralı tertibe, borik asitten başka, ağırlık bakımından
% Lo oranında sulfatiazol katılmıştır. Her iki ilaç için formülde yazılı
miktarlar hamamböeeklerinin ölümleri bakımından yeterli bulunmuş-
tur.

Denenen pudra şekeri ve % 5° oranında ba:l-tereyağ karışımı,
patates püresinden daha uygun tuzak yem maddesi olarak görül.
müştür.

Alman hamamböeeği için, bori k asit-sulfatiazol ve pudra şekerin-
den 'müteşekkil olan tertibimiz literatürde bildirilen i numaralı ter-
tipten daha müessir bir midesel ~ehir olmuştur. Formülümüzde bil-
dirdiğimiz nispetler, tuzak yemini reddedilir bir duruma sokmamış-
tır. Denemelerimiz sonunda: tesirin geç husule gelişine rağmen, ha-
mamböeekleri ilc savaşta 2 numaralı tertibimizin evlerde tehlikesizce
kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

SUDlmary

The Effect of a new Poison Bait preparedwith Boric
Acid-SuUathiazole and Powdered Confectioners Sugar on
Cockroaches (Blattella Germanica, L.)
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Despite their obvious advantages, most pesticides have poisonous
properties. Use d carelessly, they can harm the user, and leave residues
in our foods and food supply. Therefore, the development of a satis-
factorypoison bait for the German Cockroach (Blattela germanica
L.) we prepared the following new poison bait with boric acid-sul-
fathiazole and confectioners sugar. The amount of boric acid and
sulfathiazole used in bait was ı o per cent, respectively. Powdered
confectioners sugar was 80 per cent by weight.

We used 240 cockroaches in our experiments. A vriety of baits
including powdered confectioners sugar, smashed potatoes, and a
half and half mixture of honey and butter were prepared. The coc-
kroaches are attracted by the content of powdered confectioners
sugar, smashed potatoes, and honey and butter mixture 50' per cent
by weight. We found powdered confestioners sugar and the mixture
of honey and butter just mentioned above more attractive than smas-
hed potatoes as bait matcrials.

The concentrations of boric acid and sulfathiazole were enough
to kill mature cockroaches. A new po ison bait that containing ı o per
cent boric acid and i o per cent powdered sulfathiazole and 80 per
cent powdered confectioners sugar was not repellent.

By using this poison bait that was prepared by us, it.is now pos-
sible to suppress German Cockroaches. Our new poison bait that
composed of LO per cent boric acid, ı o per cent powdered sulfathiazole
and 80 per cent powdered confectioners sugar can be used without
any harm effects in homes, hospitals and schools to control cockroac-
hes.
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Şekil i. Değişik tertipte hazırlanan tuzak yemleri kullanılarak yapılan 4 grupta (her grupta
2 deneme olmak üzere) husule gelen iilümlerin % de oranlarının ortalamasını

ve % 100 ölümlerin husule geldiği günleri gösteren grafik.

i Birinci grup 2 denemede: Tertip i

2 - İkinci grup '2 denemede: Tertip 2

3 Üçüncü grup 2 denemede: 10 gram Tertip 2 -1- 20 gram patates püresi
karışımı

4 - Dördüncü grup '2 denemede: 10 gram Tertip 2 + 20 gram % 50 lik
bal-tereyağ karışımı kullanıldı.

Figure ı. The figures indicate that the average percentage of the mortality for four groups
which were divided into two experiments and the days that 100 per cent mortaliıy

occurretl.

i - Formula i was used in the first group, 2 - Formula '2 was used in the second group, 3- iO
gram formula 2 + 20 gram smashed potatoes was used in the third group, 4 - iOgram
formula 2 --j- 20 gram a half and half mixture of honey and butter was used

in the fourth group.
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