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Çalışmada, Chelonus oculator ile Phthorimaea operculella arasında üç farklı sıcaklıkta (20±1ºC, 

25±1ºC, 30±1ºC) biyolojik ve 25±1ºC’de davranışsal ilişkiler ile patates alanlarında kullanılan beş 

pestisitin (spinetoram, chlorantraniliprole, gamma cyhalothrin, fosforoz asit, Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki) parazitoitin gelişimi ve davranışlarına olan etkileri araştırılmıştır.  

 

Biyoloji çalışmalarında; C. oculator’un çıkış oranı en fazla 30°C’de, gelişme süresi en kısa 20°C’de, 

ergin ömrü en uzun 25°C’de bulunmuştur. En fazla ergin ağırlığı hem erkek hem dişilerde 25°C’de 

saptanmıştır. Cinsiyet oranı sıcaklık azaldıkça erkekler lehine gerçekleşmiştir. 

 

Davranış çalışmalarında C. oculator’un temel parazitleme davranışları ile süperparazitizmin parazitoite 

etkileri ilk kez incelenmiştir. Konukçunun parazitlenmesine yönelik davranış kriterleri için harcanan 

süreler parazitlenmiş konukçularda daha fazla bulunmuştur. Bir, iki ve üç kez parazitletilen Patates 

güvesi yumurtalarından en fazla parazitoit çıkışı %86.21 ile üç kez yapılan parazitletmede elde 

edilmiştir. Parazitoitin gelişme, yaşam süresi, ergin ağırlığı ve cinsiyet oranı arasında parazitletme 

derecesine göre herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlar süperparazitizmin etkilerinin 

parazitoit C. oculator için adapte edilebileceğini göstermiştir. 

 

Yan etki çalışmalarında; beş pestisitin uygulama dozu, uygulama dozunun 1/2’si ve 1/20’si parazitoitin 

yumurta, larva (1., 3.) ve ergin dönemlerine uygulanarak, pestisitlerin biyolojik etkinliği belirlenmiştir. 

Y tüp olfaktometrede, belirtilen dozlarda dişi parazitoitler tercih testine tabi tutulmuştur. Kullanılan tüm 

pestisitlerin ergin öncesi dönemlerde yüksek toksik etki yaptığı saptanmıştır. Ergin parazitoitlere 

gamma cyhalothrin ve spinetoram etkili maddeli insektisitlerin her üç dozununda oldukça zararlı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Yapılan tercih testinde kullanılan kimyasalların parazitoitlerde repellent, konukçu 

kokusunun ise atraktant etki yaptığı belirlenmiştir. Biyoloji, davranış ve yan etki çalışmalarından elde 

edilen bu sonuçlar, C. oculator’un Patates güvesinin entegre mücadelesinde kullanılabileceği 

yönündedir. 
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In this study, biological (at 20±1ºC, 25±1ºC, 30±1ºC) and behavioral studies (at 25±1ºC) between 

Chelonus oculator and Phthorimaea operculella, five pesticides effects (spinetoram, chlorantraniliprole, 

gamma cyhalothrin, phosphorous acid, Bacillus thuringiensis var. kurstaki) on parasitoid development 

and behavior were investigated in laboratory conditions.  

 

In biology studies, the highest emergence rate of C. oculator has found at 30°C, the shortest 

development time has observed at 20°C, the longest adult life has determined at 25°C. It was observed 

the highest adult weight was at 25°C in both males and females. It has been determined the sex ratio is 

in favor of men as the temperature decreases. 

 

In behavioral studies, the basic behaviors of C. oculator and the effects of superparasitism were 

examined for the first time. The time spent for behavioral criteria was found higher in parasitized host. 

The highest emergence rate was obtained with 86.21% in three times parasitism. No difference was 

found between development, adult life and weight, sex ratio of the parasitoid according to the degree of 

parasitism. These results showed that superparasitism can be adapted for C. oculator. 

 

In side effect studies, the biological activity of five pesticides in recommended dose, 1/2 and 1/20 of the 

application dose was determined by applied to egg, larvae (1st and 3rd) and adults of the parasitoid. 

Female parasitoids were subjected to choice test in Y tube olfactometer. All pesticides used in the trials 

were found highly toxic in pre-adult periods. It has been concluded that effects of all doses of gamma 

cyhalothrin and spinetoram are very harmful to adult parasitoids. It was determined that the chemicals 

have repellent and host odor has an atractant effect. Side effect experiments show that parasitoid 

activity can be increased with appropriate pesticide selection and use. These results show that C. 

oculator can be used in integrated management with Potato tuber moth. 
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Key Words: Chelonus oculator, potato tuber moth, Phthorimaea operculella, biology, behaviour, 

superparasitism, pesticide, integrated management  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

TEŞEKKÜR 

 

Çalışmalarımın her aşamasında bilgi ve yardımlarını esirgemeden paylaşan, 

yönlendiren hem akademik anlamda hem de beşeri ilişkilerde olumlu fikirleriyle 

gelişmeme katkıda bulunan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Cem ÖZKAN’a (Ankara 

Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı),  

 

Aynı konuda birlikte çalıştığım, hem çalışmalarımda hem de normal yaşamda bilgi ve 

tecrübesini benden esirgemeyen Dr. Münevver KODAN’a (Uşak Üniversitesi), 

deneme kurma ve değerlendirme aşamasında, ortaya çıkan tüm aksiliklerde yardım 

eden öncelikle Muazzez ÇELİK olmak üzere Tuğba AKDENİZ FIRAT, Furkan 

YALÇIN ve Üzeyir AKTUĞ’a (Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü), deneme sonuçlarımın istatistiklerini yapmamda bana her türlü yardımda 

ve açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tansel SERİM’e (Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi) ve çalışmalarım sırasında bana yardımcı olan tüm arkadaşlarıma, 

 

Son olarak öncelikle doktora sürecim boyunca benimle birlikte büyüyen oğlum Çağan 

SAÇTI’ya, benimle birlikte doktoramın bitmesinde oldukça özveri gösteren eşim 

Hakan SAÇTI’ya, maddi ve manevi her anlamda tüm hayatım boyunca bana destek 

olan ve bugünlere gelmemi sağlayan babam Necdet ERENLER, annem Aysel 

ERENLER ve ağabeyim Zafer ERENLER olmak üzere tüm aileme en içten 

duygularımla teşekkür ederim. 

 

Bu tez çalışması Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM/BSAD/E/18/A2/P5/1374) tarafından “Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus 

oculator (F.) (Hymenoptera: Braconidae) ile Patates Güvesi Phthorimaea operculella 

(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması” konulu proje ile desteklenmiştir. 

 

 

Zühal SAÇTI 

Ankara, Aralık 2020 

 

 



iv 
 

İÇİNDEKİLER 

 

TEZ ONAY SAYFASI 

ETİK……………………………………………………………………………… 

ÖZET…………………………………………………………………………….. 

ABSTRACT……………………………………………………………………… 

TEŞEKKÜR……………………………………………………………………… 

ŞEKİLLER DİZİNİ……………………………………………………………... 

ÇİZELGELER DİZİNİ…………………………………………………………. 

1. GİRİŞ…………………………………………………………………………... 

2. KAYNAK ÖZETLERİ……………………………………………………….. 

2.1 Biyoloji Çalışmaları…………………………………………………………. 

2.2 Davranış Çalışmaları……………………………………………………….. 

2.3 Yan Etki Çalışmaları………………………………………………………… 

3. MATERYAL VE YÖNTEM…………………………………………………. 

3.1 Materyal……………………………………………………………………… 

3.1.1 Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)……………………. 

3.1.2 Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)…...……… 

3.1.3 Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconidae)…..…………………... 

3.1.4 Denemelerde kullanılan pestisitler……………………………………….. 

3.2 Yöntem……………………………………………………………………….. 

3.2.1 Üretim çalışmaları…………………………………………………………. 

3.2.1.1 Laboratuvar konukçusu Ephestia kuehniella’nın yetiştirilmesi……… 

3.2.1.2 Phthorimaea operculella’nın yetiştirilmesi………...…………………… 

3.2.1.3 Chelonus oculator’un yetiştirilmesi…………………………………….. 

3.2.2 Yan etki denemelerinde kullanılacak pestisitlerin hazırlanması……….. 

3.2.3 Biyoloji çalışmaları……………………………………...…………………. 

3.2.4 Davranış çalışmaları………………………………………………………. 

3.2.4.1 Temel parazitleme davranışı……………………………………………. 

3.2.4.2 Süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki sürenin belirlenmesi… 

3.2.4.3 Süperparazitizm denemeleri.…………………………………………… 

3.2.5 Yan etki çalışmaları……………………………………………………….. 

3.2.5.1 Biyolojik yan etki denemeleri…………………………………………… 

3.2.5.1.1 Pestisitlerin parazitlenmiş yumurtalara etkileri…………………….. 

3.2.5.1.2 Pestisitlerin larva dönemine etkileri………………………………….. 

3.2.5.1.3 Pestisitlerin ergin parazitoitlere kontakt etki denemeleri…………... 

3.2.5.2 Davranışsal yan etki denemeleri………………………………………... 

3.3 Değerlendirme Yöntemleri………………………………………………….. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI………………………………………………… 

4.1 Biyoloji Çalışmaları………………………………………………………….. 

4.1.1 Farklı sıcaklıkların Chelonus oculator çıkış oranına etkisi….…………. 

4.1.2 Sıcaklığın parazitoitin gelişme süresine etkisi………………………….... 

4.1.3 Sıcaklığın parazitoitin ergin ömrüne etkisi………………………………. 

4.1.4 Sıcaklığın Chelonus oculator’un ergin ağırlığına etkisi…………………. 

4.1.5 Sıcaklığın Chelonus oculator’un cinsiyet oranına etkisi………………… 

4.2 Davranış Denemeleri………………………………………………………… 

4.2.1 Temel parazitleme davranışı……………………………………………… 

4.2.2 Süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki sürenin belirlenmesi….. 

4.2.3 Süperparazitizm Denemeleri……………………………………………… 

4.2.3.1 Süperparazitizmin parazitoitin çıkış oranına etkisi…………………… 

 

i 

ii 

iii 

iv 

vii 

viii 

1 

10 

10 

21 

28 

37 

37 

37 

38 

40 

43 

45 

45 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

49 

51 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

61 

62 

62 



v 
 

4.2.3.2 Süperparazitizmin gelişme süresine etkisi……………………………... 

4.2.3.3 Süperparazitizmin ergin ömrüne etkisi...………………………………. 

4.2.3.4 Süperparazitizmin ergin ağırlığına etkisi……………………………… 

4.3 Yan etki çalışmaları………………………………………………………….. 

4.3.1 Biyolojik yan etki denemeleri…………………………………………….. 

4.3.1.1 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

etkileri…………………………………………………………………… 

4.3.1.1.1 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit çıkış oranına etkisi………………………………………… 

4.3.1.1.2 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit gelişme süresine etkisi…………………………………….. 

4.3.1.1.3 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ömrüne etkisi..……………………………………… 

4.3.1.1.4 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ağırlığına etkisi……………………………………... 

4.3.1.1.5 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit cinsiyet oranına etkisi……………………………………. 

4.3.1.2 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoite etkisi……………………………………………………… 

4.3.1.3 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoitlere etkisi…………………………………………………… 

4.3.1.4 Pestisitlerin ergin parazitoitlere etkileri……………………………....... 

4.3.2 Davranışsal yan etki denemeleri………………………………………... 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ……………………………………………………... 

KAYNAKLAR…………………………………………………………………… 

ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………… 

63 

64 

65 

65 

66 

 

66 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

76 

81 

84 

87 

105 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 1.1 Patates güvesinin Dünyadaki yayılış alanı……………………………… 

 

Şekil 3.1 Ephestia kuehniella Zeller’nın a. yumurtası, b. larvası, c. pupası, d. 

ergini……………………………………………………………………..   

 

Şekil 3.2 Phthorimaea operculella Zeller’nın a. yumurtası, b. üçüncü dönem 

larvası, c. pupası, d. dişi bireyi, e. erkek bireyi…….……………………. 

 

Şekil 3.3 Patates güvesinin a. yeşil aksamdaki, b. patates yumrusundaki zararı…. 

 

Şekil 3.4 Konukçusunun içinden çıkış yapmış Chelonus oculator larvası………... 

 

 Şekil 3.5 Chelonus oculator a. larvası, b. pupası, c. dişisi, d. erkeği………........... 

 

Şekil 3.6 Ephestia kuehniella a. yumurtlatma kapları, b. yetiştirme kapları……… 

 

Şekil 3.7 Patates güvesi a. yumurta elde etme kapları, b. kültürü..……………… 

 

Şekil 3.8 Patates güvesi üzerinde yetiştirilen Chelonus oculator kültürü ……….. 

 

Şekil 3.9 Chelonus oculator’un a. parazitleme, b. temizlenme davranışı………… 

 

Şekil 3.10 Denemelerde kullanılan Y tüp olfaktometre düzeneği………………… 

 

Şekil 4.1 Chelonus oculator ile süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki 

süre…………………………………………………………………….. 

 

Şekil 4.2 Y tüpün bir koluna pestisit diğer koluna temiz hava ile kurulan deneme 

sonuçları…………………………………………………………………. 

 

Şekil 4.3 Y tüpün bir koluna pestisit+konukçu diğer koluna temiz hava ile 

kurulan deneme sonuçları………………………………………………... 

3 

 

 

38 

 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

46 

 

47 

 

48 

 

51 

 

55 

 

 

62 

 

 

85 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

 

Çizelge 1.1 Dünyadaki patates üretimi …………………………………………….. 

 

Çizelge 1.2 Ülkemizdeki patates üretimi………………………................................ 

 

Çizelge 3.1 Kullanılan pestisitlerin aktif maddeleri, grupları ve etki şekilleri…….. 

 

Çizelge 3.2 Kullanılan pestisitlerin aktif maddeleri ve dozlar…..…………………. 

 

Çizelge 4.1 Sıcaklığın Chelonus oculator çıkış oranına etkisi…………………….. 

 

Çizelge 4.2 Sıcaklığın Chelonus oculator gelişme süresine etkisi…………………. 

 

Çizelge 4.3 Sıcaklığın Chelonus oculator ergin ömrüne etkisi……………….……. 

 

Çizelge 4.4 Sıcaklığın Chelonus oculator’un ergin ağırlığına etkisi……………….. 

 

Çizelge 4.5 Sıcaklığın parazitoitin cinsiyet oranına etkisi………………………….. 

 

Çizelge 4.6 Chelonus oculator’un her bir davranış kriterinin gerçekleştiği süre…... 

 

Çizelge 4.7 Chelonus oculator ile süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki 

süre……………………………………………………………………... 

 

Çizelge 4.8 Parazitoitin çıkış oranına süperparazitizmin etkisi ……………………. 

 

Çizelge 4.9 Süperparazitizmin parazitoitin gelişme süresine etkisi………………... 

 

Çizelge 4.10 Süperparazitizmin parazitoitin ergin ömrüne etkisi..………………… 

 

Çizelge 4.11 Süperparazitizmin parazitoitin ergin ağırlığına etkisi………………... 

 

Çizelge 4.12 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit çıkış oranına etkisi……………………………………….. 

 

Çizelge 4.13 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit gelişme süresine etkisi………………………………….. 

 

Çizelge 4.14 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ömrüne etkisi……………………………………….. 

 

Çizelge 4.15 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ağırlığına etkisi…………………………………… 

 

Çizelge 4.16 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin 

parazitoit cinsiyet oranına etkisi…………………………………... 

 

Çizelge 4.17 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit çıkış oranına etkisi……………………………………… 

1 

 

2 

 

43 

 

48 

 

56 

 

57 

 

58 

 

58 

 

59 

 

60 

 

 

61 

 

63 

 

64 

 

64 

 

65 

 

 

66 

 

 

68 

 

 

69 

 

 

70 

 

 

71 

 

 

72 



viii 
 

 

Çizelge 4.18 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit gelişme süresine etkisi…………………………………… 

 

Çizelge 4.19 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ömrüne etkisi……………………………………….. 

 

Çizelge 4.20 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ağırlığına etkisi…………………………………….. 

 

Çizelge 4.21 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit cinsiyet oranına etkisi…………………………………….. 

 

Çizelge 4.22 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit çıkış oranına etkisi……………………………………….. 

 

Çizelge 4.23 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit gelişme süresine etkisi…………………………………… 

 

Çizelge 4.24 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ömrüne etkisi...……………………………………... 

 

Çizelge 4.25 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit ergin ağırlığına etkisi…………………………………….. 

 

Çizelge 4.26 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoit cinsiyet oranına etkisi……………………………………. 

 

Çizelge 4.27 Farklı pestisitlerin farklı dozlarının 24, 48 ve 72 saat sonra ergin dişi 

parazitoitlerde meydana getirdiği ölüm oranı (%)………………….. 

 

Çizelge 4.28 Farklı pestisitlerin farklı dozlarının 24, 48 ve 72 saat sonra ergin 

erkek parazitoitlerde meydana getirdiği ölüm oranı (%)……………... 

 

 

73 

 

 

73 

 

 

74 

 

 

75 

 

 

76 

 

 

77 

 

 

78 

 

 

79 

 

 

80 

 

 

82 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1.GİRİŞ 

 

 

Patates (Solanum tuberosum L.), ülkemiz dahil birçok ülkede çok önemli bir tarımsal 

üründür. Buğday ve pirinç gibi en çok tüketilen ana gıdalardan birisidir. Ayrıca 

endüstri bitkisi olarak değerlendirilmekte, hayvan beslemesinde kullanılmakta, fabrika 

atıklarından da gübre olarak yararlanılmaktadır. İçerisindeki karbonhidrat, protein, 

vitaminler ve lezzeti sayesinde vazgeçilmez bir gıda haline gelmiştir. Kızartarak, 

haşlanarak, cips, püre, granül, toz ve dondurulmuş gıda gibi değişik şekillerde 

pazarlanabilmektedir. Ayrıca yan ürün olarak hayvan yemi, un, nişasta ve alkol 

yapımında da değerlendirilebilmektedir. Diğer gıdalarla kıyaslandığında daha fazla 

kuru madde ve kalori üretmektedir. Bu da patatesi, hızla artan dünya nüfusunda gıda 

ihtiyacını karşılamak için önemli bir alternatif haline getirmektedir. 

 

 

Dünya patates üretimi yaklaşık 368 milyon tondur (Çizelge 1.1). 2018 yılında dünyada 

en fazla patates üretimi yapan ülke 90 milyon ton ile Çin’dir. Çin’i 48.5 milyon ton ile 

Hindistan izlerken, Türkiye 4.5 milyon ton ile 19. sırada yer almaktadır (Anonim 

2020a). Dünya patates üretiminin %24.52’sini Çin, %13.18’ini Hindistan karşılarken 

Türkiye dünya patates üretiminin %1.24’ünü karşılamaktadır. 

 

Çizelge 1.1 Dünyadaki patates üretimi (www.fao.org) 

 

Sıra Ülke Üretim miktarı (ton) 

1. Çin 90.259.155 

2. Hindistan 48.529.000 

3. Ukrayna 22.503.970 

4. Rusya 22.394.960 

5. Amerika 20.607.342 

10. Hollanda 6.029.734 

19. Türkiye 4.550.000 

 Dünya toplam 368.168.914 

 

 

http://www.fao.org/
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Anavatanı Güney Amerika’daki And Dağları olan patates, Türkiye'ye 19. yüzyılın 

ortalarında Rusya'dan girmiş, ilk olarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi 

yaylalarında üretilmiştir (Anonim 2004). Günümüzde hemen hemen her bölgede 

yetiştirilmekte olan patates özellikle Orta güney bölgelerde (Niğde-Nevşehir) önemli 

miktarda yetiştirilmektedir. FAO’nun 2018 yılı verilerine göre, dünya patates 

üretiminde Türkiye yaklaşık 4.6 milyon ton ile 21. sırada yer almaktadır. Ülkemizde 

geniş ekiliş alanı olan patatesin ihraç imkanın bulunması ekonomik açıdan patatesin 

değerini daha da arttırmaktadır. Patates, 2019 yılı verilerine göre 1 milyon 409 bin 

da’lık ekiliş alanında 4 milyon 979 bin ton üretime sahiptir (Anonim 2020b). Türkiye 

İstatistik Kurumu 2019 yılı verilerine göre ülkemizde en fazla patates üretimi yapılan 

ilk on il çizelge 1.2’de verilmiştir (Anonim 2020c).  

 

Çizelge 1.2 Ülkemizdeki patates üretimi 

 

İl Üretim miktarı (ton) 

Niğde  716.180 

Konya 599.699 

Afyonkarahisar 532.413 

Kayseri 451.798 

İzmir 390.481 

Nevşehir 321.301 

Aksaray 239.650 

Bitlis 190.511 

Sivas 180.756 

Bolu 133.681 

 

 

Patates bitkisi büyüme ve gelişme süresince birçok hastalık ve zararlı organizma 

tarafından zarara uğramaktadır. Bu etki yeşil aksamda olabildiği gibi özellikle 

yumrularda meydana gelen zarar ekonomik öneme sahiptir. Patateste görülen ana 

hastalık etmenleri mildiyö (Phytophthora infestans Mont de Bary (Phytophthora: 

Peronosporaceae) ve siğil (Synchytrium endobioticum (Schilb.) (Synchytrium: 

Synchytriaceae) hastalığıdır. Bunların yanısıra erken yaprak yanıklığı, solgunluk, kök 

boğazı nekrozu gibi hastalık etmenleri de patates bitkisinde zarara neden 
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olabilmektedir. Yaprakbitleri, yaprakpireleri ve nematodlar (kök-ur, çürüklük, soğan-

sak nematodu) patateste ciddi zararlara neden olsalar da patatesin ana zararlıları 

patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)), kist 

nematodları (Globodera spp.  Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae)) ve patates 

güvesi (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae))’dir.  

 

 

Patates güvesi (Phthorimaea operculella) hem Ülkemizde hemde dünyada patatesin en 

önemli zararlılarından biridir. Patates güvesi ilk olarak 1856 yılında Kaliforniya’da 

görülmüş olmasına rağmen ilk kayıt 1913 yılında Washington’da yapılmıştır. 

Avrupa’ya gelişi 20. yüzyılda olmuş ve şu anda 90’dan fazla ülkeye yayılmış 

durumdadır. Şekil 1.3’te gösterilen yeşil noktalar, zararlılarla mücadele rapor edilen 

ülkeleri; sarı noktalar, korunan ürünlerde (seralarda) görüldüğü bildirilen ülkeleri; 

kırmızı noktalar coğrafi referanslı dağılım verilerini göstermektedir (Kroschel vd. 

2016).  

 

 

 

Şekil 1.1 Patates güvesinin Dünyadaki yayılış alanı  

 

Zararlı, özellikle patates bitkisinde zararlı olmakla birlikte domates, tütün, patlıcan 

gibi diğer bitkilerde ve yabancı otlarda da görülebilmektedir. Patates güvesinin ana 

konukçusu patatestir ve yumrularda beslenerek önemli kayıplara neden olmaktadır. 

Erginler yumurtalarını yaprak altına, çiçek ve tomurcuk yapraklarına ve sürgünlerine, 
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hasat döneminde ise yumrulardaki gözlerin kenarına bırakırlar. Yumurtadan çıkan 

larva yapraklarda ve dallarda düzenli galeri açarak, yumru içinde de düzgün olmayan 

galeriler açarak beslenmektedir. Bu galerilerin içi beyazımsı renkteki pisliklerle 

doludur. Yumrulara bulaşması durumunda ürün kaybı %100’e varabilmektedir. Zarar 

görmüş yumrulara bakteri ve fungus enfeksiyonları bulaşarak, mevcut zararı daha da 

arttırmaktadır. Bu zararlı, patatesin yemeklik ve tohumluk özelliklerini bozmakta, 

kalite ve ağırlık kaybına yol açmaktadır. Hasat öncesi tarlada yumruya bulaşan zararlı, 

depolarda uygun şartları bulduğu takdirde çoğalmasına devam ederek zararını 

artırmaktadır (Anonim 2008). Patates güvesi “Zirai Karantina Yönetmeliği”nin 

“Türkiye’de sınırlı olarak bulunan zararlı organizmalar” listesinde yer almaktadır. 

 

 

Patates güvesi mücadelesinin patates yumrularının depoya alındığı dönemde yapılması 

gerektiği belirtilmiştir (Shands ve Landis 1964; Rondon 2010). Redcliffe (1982), 

Patates güvesi larvalarının yetiştirme sezonu boyunca yaprak, gövde ve dallarda 

beslendiğini, sezon sonunda ise yumrulara geçtiğini, erginlerin toprak yüzeyindeki 

çatlakların arasına girerek yumrulara yumurta bıraktığını, önemli zararı depolanan 

yumrularda yaptığını ve depoda dört ay içinde önemli kayıplara neden olduğunu 

bildirmiştir. Rondon (2010) ise, en büyük riskin hasattan önce açıkta kalan yumrularda 

oluştuğunu, hasattan sonra yumruların uzun süre tarlada bırakılmasının depolardaki 

zararı arttırdığını ve soğutmalı olmayan depolarda ürün kaybının artacağını 

belirtmiştir. Sadece depolardaki zararı Hindistan’da %30-70 arasında 

değişebilmektedir. Benzer zarar oranı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’da 

da görülebilmektedir (Raman ve Palacios, 1982; Saxena ve Rizvi 1974). 

 

 

Dünyada bu zararlı ile mücadelede öncelikli olarak kültürel önlemler önerilmektedir. 

Sağlıklı yumruların kullanılması, boğaz doldurma, malçlama ve sulamaya dikkat 

edilmesi ile patates güvesinin zararı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Yeni 

Zelanda’da en fazla bulaşmanın olduğu ikinci döl zamanında ürünün mümkün 

olduğunca hızlı hasat edilmesi ile zararın azaltılabildiği ortaya konulmuştur. Yine 

Sudan’da yapılan çalışmalarla toprak derinliğine dikkat edip boğaz doldurma 

işleminin yapılması ile zararın önlenebildiği ortaya konulmuştur. Dört hafta boyunca 
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dört günde bir sulama yapma ve neem yapraklarıyla da malçlama yapmanın en etkili 

yöntemler olduğu bulunmuştur (Ali 1993). 

 

 

Patates güvesinin mücadelesinde farklı çözüm arayışları sürmektedir. Genetiği 

değiştirilmiş çeşitlerin gelecekte Patates güvesi ile mücadelede pratik bir çözüm 

olacağını düşünen araştırmacılar mevcuttur (Westedt vd. 1998, Li vd. 1999). Yeni 

Zelanda’da bir araştırma enstitüsünde zararlı böceklere karşı dayanıklı patates 

çeşitlerinin (genetiği oynanmış) geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir  

(Conner vd. 1996). 

 

 

Kültürel mücadeleden sonra dünyada en yaygın olarak kullanılan mücadele metodu 

kimyasal mücadeledir. Avrupa’da EPPO prosedürlerine göre patates güvesine karşı 

çevreye düşük riskli pestisitler kullanılmalıdır. Patates depolarının metil bromid ile 

fümige edilmesi yaygın bir uygulamaydı. Ancak Montreal Protokolü kapsamında ozon 

tabakasını delici özelliğinden dolayı metil bromidin yasaklanmasıyla 2000’li yıllardan 

bu yana birçok ülkede patatesin metil bromid ile fümige edilmesi işlemi son 

bulmuştur. Gelişmiş ülkeler metil bromid kullanımını 2002 yılına kadar sabit tutup 

2015 yılına kadar tüketimi tamamen sonlandırma yolunu izlemişlerdir. Bugüne kadar 

metil bromide alternatif birçok ürün denenmiş ve birçoğu da (propylene oksit ve 

furfural) geliştirilme aşamasındadır (Kroschel vd. 2016).  

 

 

Ancak kimyasal mücadelenin mevcut artıları yanında neden olduğu fitotoksisite, 

kalıntı gibi olumsuzlukları nedeniyle diğer yöntemler daha ön plana çıkmaktadır. 

Yurtdışında yapılan çalışmalarda Patates güvesinin biyolojik mücadelesinde tespit 

edilen birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Hymenoptera takımından Braconidae, 

Trichogrammatidae, Ichneumonidae ve Encyrtidae gibi familyalara ait birçok 

parazitoiti tespit edilmiştir. Parazitoitleri ile ilgili çalışmalar larva parazitoiti Bracon 

gelechia Ashmead (Hymenoptera: Braconidae)’nin Amerika’dan Fransa’ya getirilmesi 

ile başlayan uygulamalar 1918 yılından beri devam etmektedir. Bu parazitoitten başka 

patates güvesine etkili Chelonus curvimaculatus Cameron, Orgilus parcus Turner, 

Apanteles subandinus Blanchard gibi Braconidae familyasına ait olan diğer 



6 
 

parazitoitler de bulunmaktadır (Anonymous 2014). Ayrıca Chelonus blackburni 

Cameron (Hymenoptera: Braconidae), Copidosoma koehleri Blanchard 

(Hymenoptera: Encyrtidae) ve Chelonus phthorimaea Zeller (Hymenoptera: 

Braconidae) Patates güvesine karşı tespit edilen diğer türlerdir (Pokharkar ve Jogi 

2000;  Kroschel ve Koch 2009). Amerika’da patates güvesine karşı kullanılan 

Chelonus kellieae (Cresson, 1865) (Hymenoptera: Braconidae) ve Orgilus jennieae 

Marsh (Hymenoptera: Braconidae) ile Avustralya’da bulunan Copidosoma desantisi 

patates güvesinin diğer doğal düşmanlarıdır.  

 

 

Bu doğal düşmanlar ile tarla koşullarında, depolarda ve laboratuvarda çalışmalar 

yapılmıştır.  Bu çalışmaların sonunda doğal düşmanların Patates güvesi üzerinde farklı 

sıcaklıklarda biyolojileri araştırılmış ve parazitleme oranı, salım dozu gibi temel 

bilgiler ortaya konulmuştur (Watmough vd. 1973; Legner ve Thompson 1977; 

Flanders ve Oatman 1987; Ballal ve Kumar 1991; Pokharkar ve Jogi 2000; Keasar ve 

Sadeh 2007; Kroschel ve Koch 2009). 

 

 

Ülkemizde Patates güvesi ile ilgili olarak; survey çalışmaları, depolarda ve laboratuvar 

koşullarında biyolojisi ve kimyasal mücadelesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Patates güvesi ile mücadelede öncelikle kültürel önlemlerin uygulanması (boğaz 

doldurma, derin dikim, sulama ve erken hasat, hasata kadar sulama ve hasattan sonra 

tarlada patates yumrularının bırakılmaması gibi) istenmektedir. Ancak bu kültürel 

önlemlerin alınmaması ve hasata yakın zamanda sulamanın kesilerek yumruların açığa 

çıkması nedeniyle Patates güvesi erginleri bu yumrulara yumurta bırakmaktadır. 

Yumruların tarlada özellikle hasatın gecikmesi halinde zarar gördüğü ve entegre 

mücadele programı içinde depoya alınırken patatesin ilaçlanmasının oldukça etkili 

olduğu kaydedilmiştir. Patates güvesinin kimyasal mücadelesi konusunda 2013-2015 

yıllarında yapılan bir çalışmada; Patates güvesine karşı yeşil aksam döneminde 

yapılacak mücadele zamanı ortaya konulmuştur (Erdoğan 2016). Çalışmaya göre; 

tuzaklarda ilk ergin görüldüğünde birinci ilaçlama, bir ay sonra ikinci ilaçlama ve 

hasattan on beş gün önce üçüncü ilaçlama yapılması tavsiye edilmektedir. 
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Ülkemizde patatesler depoya zararlı ile bulaşık halde gelmektedir. Koruyucu olarak 

kullanılan Malathion %2 toz aktif maddesinin yasaklanması nedeniyle bu zararlıya 

karşı depoda kimyasal mücadele yapılamamaktadır. Patates güvesinin esas zararını 

depolarda yaptığı düşünüldüğünde Patates güvesi ile mücadelenin patatesler depoya 

gelmeden önce yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kimyasalların ekosisteme 

zararları göz önüne alındığında alternatif yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu 

yöntemlerden en güncel ve sürdürülebilir olanı biyolojik mücadeledir. Ülkemizde bu 

zararlının biyolojik mücadele uygulaması bulunmamaktadır. Yapılan survey 

çalışmasında Hymeoptera takımı Braconidae familyasından Bracon (Habrobracon) 

variegator Spinola, Ichneumonidae familyasından Temelucha decorata (Grav) ve 

Diadegma pulchripes (Kokujev)’in Patates güvesinin parazitoiti olduğu tespit 

edilmiştir (Has vd. 1999a). 

 

 

Patates güvesinin Braconidae familyasına ait olan bir doğal düşmanı da koinobiont, 

endoparazitoit, soliter yumurta-larva parazitoti Chelonus oculator (F.) (Hymenoptera: 

Braconidae)'dur (Özkan vd. 2013). C. oculator yumurtasını Patates güvesinin 

yumurtası içerisine bırakmakta, birinci ve ikinci larva dönemini konukçu larvası 

içinde, üçüncü dönemini ise konukçu larvası dışında beslenerek geçirmektedir. 

Yapılan konukçu spektrumu çalışmalarında parazitoitin doğal konukçuları arasında 

Patates güvesininde olduğu tespit edilmiştir. Parazitoitlerde hareket, konukçuyu 

bulma, uzun süre hayatta kalabilme, parazitleme yeteneği ve üreme gücünün iyi 

olması gibi özellikler ile bu özelliklerin sıcaklık gibi faktörlerden nasıl etkilendiğinin 

bilinmesi biyolojik mücadelede başarıyı artırabilecektir. C. oculator’un yeni 

konukçusu Patates güvesi üzerindeki biyolojisi ile ilgili çalışmalar çok az sayıda 

kalmıştır (Tunca vd. 2011). Ayrıca parazitoitler ile konukçuları arasındaki ilişkilerin 

bilinmesi kadar davranış çalışmalarının da yapılması gereklidir (Luck 1990). C. 

oculator’un yeni konukçusu patates güvesi üzerindeki davranışları ile ilgili 

çalışmalarda yok denecek kadar azdır.   

 

 

Günümüzde entegre mücadele kapsamında, kimyasalların hedef dışı organizmalara ve 

çevreye yan etkileri önemlidir. Konvansiyonel tarımda ürün kaybına neden olan 

etmenlere karşı uygulanan kimyasalların en fazla %6 kadarı hedef 
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organizmaya/bitkiye ulaşırken, geriye kalan kısım hedeflenmeyen canlılara (faydalı 

böcekler, kuşlar, arılar vd.), toprağa ve suya ulaştığı bilinmektedir (Ünal ve Gürkan 

2001). Parazitoit ve predatörler kimyasal kullanımından doğrudan etkilenmektedirler. 

Seçici olmayan pesitisitlerin aynı zamanda fungisit ve herbisitlerin kullanımı zararlı 

böceklerin zararını artırdığı gibi birçok faydalı böceğin de azalmasına neden 

olmaktadır. Bitki koruma çalışmalarında da kimyasal kullanımının azaltılmasına 

yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Patates güvesine karşı yeşil aksamda 

kullanılan insektisitlerin yumrularda etkili olmadığı yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Rondon 2010). Bu nedenle zararlı ile bulaşık yumrulara insektisitlerin 

kullanılabilirliği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Ancak patates güvesine karşı etkili 

olan bu insektisitlerin zararlının doğal düşmanlarına karşı yan etkileri ile ilgili 

çalışmalar oldukça azdır. Ülkemizde Patates güvesine karşı depolarda ve açık alanda 

kullanılmak üzere ruhsat almış pirimiphos methyl, spinetoram, gamma-cyhalothrin, 

aluminium phosphide, chlorantraniliprole ve flubendiamide aktif maddelerini içeren 

kimyasallar bulunmaktadır (Anonim 2020d). Doğal düşmanlara pestisit yan etki 

çalışmalarının yapılması, biyolojik çeşitliliğin korunması yanında pestisitlerin 

ruhsatlandırma aşamasında da etkili olmaya başlaması nedeniyle önem kazanmaktadır. 

 

 

Patates güvesinin mücadelesinde pestisit kullanımını azaltmak ve alternatif mücadele 

stratejilerini bulmanın önemi araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. 

İnsektisitlerin insan sağlığına, çevreye olan olumsuz etkileri ve kalıntı problemleri 

nedeniyle kullanımlarının azaltılması ve bu nedenle de biyolojik mücadele gibi 

alternatif yöntemlerin daha önemli olduğu bilinmektedir. Günümüzde biyolojik 

mücadele, kimyasal mücadeleye ciddi bir alternatif uygulama haline gelmiştir. Ayrıca 

zararlılarla mücadelede parazitoit ve predatörlerin laboratuvarda kitle üretiminin 

yapılarak doğaya salımı da biyolojik mücadele ve entegre mücadele uygulamaları için 

anlamlı bir gelecek vaat etmektedir. 

 

 

Ülkemizde patates güvesine karşı çoğunlukla ilaç uygulaması yapılmaktadır. Ancak 

kimyasal mücadelenin insan sağlığına, çevreye, doğal dengeye olan zararları ve kalıntı 

gibi olumsuz etkilerinin olması nedeni ile günümüzde kimyasallar yerine başka 

metotların kullanılması gündeme gelmiştir. Bu metotlardan biri biyolojik mücadeledir. 
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Biyolojik mücadelenin entegre mücadele kapsamında ilk düşünülecek yöntem olması 

istenmektedir. Braconidae familyasına ait yumurta-larva parazitoti olan C. oculator 

(F.)’un Patates güvesini parazitleyebildiği belirlenmiştir. Fakat Patates güvesinin 

parazitoitin yeni bir konukçusu olmasından dolayı parazitoit ile bu zararlı arasındaki 

ilişkiler konusundaki bilgiler yetersizdir. 

 

 

C. oculator ile ilgili çalışmaların çoğunlukla taksonomik ve biyolojik araştırmalar 

olduğu tespit edilmiştir. Patates güvesi (P. operculella)’nin C. oculator’un yeni bir 

konukçusu olduğundan bu zararlı üzerindeki biyolojisi ile ilgili çalışmalar çok sınırlı 

olup parazitoitin patates güvesi üzerinde davranışı ile ilgili olarak da herhangi bir 

çalışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca ülkemizde patates güvesinin 

mücadelesinde herhangi bir biyolojik mücadele etmeninin kullanıldığı sürdürülebilir 

bir mücadele uygulaması da bulunmamaktadır. Bu çalışmada patateste zararlı yönetimi 

çerçevesinde sürdürülebilir bir çözüm sağlamak amacı ile C. oculator’un P. 

operculella üzerinde biyolojik özellikleri ile birlikte temel parazitleme davranışlarının 

ve olası süperparazitizmin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Patates 

güvesi mücadelesinde kullanılan pesitisitlerin C. oculator’un gelişimine ve 

davranışına etkilerinin belirlenerek patateste entegre savaşım modellerine katkı 

sağlamak hedeflenmiştir. Ülkemizde ilk kez detaylı olarak yapılan bu çalışma ile C. 

oculator’un Patates güvesi ile mücadelede kullanım olanaklarının belirlenmesine 

yönelik veriler elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarının C. oculator ve patates güvesi ile 

ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

 

2.1 Biyoloji Çalışmaları 

 

 

Hem ülkemizde hem de dünyada patates alanlarında görülen zararlıların başında 

karantina listesinde yer alan Patates güvesi yer almaktadır. Phthorimaea operculella 

ilk kez 1873’te Gelechia operculella olarak tanımlanmıştır (Zeller 1873). Patates 

güvesinin orijini Orta ve Güney Amerika olmakla beraber Avrupa’ya gelişi 20. 

yüzyılda olmuş ve şu anda birçok ülkeye yayılmış durumdadır. Günümüzde Güney-

Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya’nın tropik ve subtropik bölgelerinde 

ayrıca tüm dünyada patates üretimi yapılan alanların hemen hepsinde 

görülebilmektedir (Rondon 2010). Patates güvesi ülkemizde ise ilk kez 1965 yılında 

Marmara Bölgesi’nde tespit edilmiş ve bulaşmanın %2-3 olduğu belirlenmiştir 

(Keyder ve Ataman 1965, Göksu vd. 1971).  Ege Bölgesi’nde tütünün en önemli 

zararlılarından biri olduğu ve ürünlerin yarısından fazlasında zarara sebep olduğu 

belirtilmiştir (Zümreoğlu 1987). 

 

 

Braconidade familyası Hymenoptera takımı içinde yer alan ikinci büyük gruptur. 

Dünyada yaklaşık 40.000 tür ve 29 altfamilya Braconidae familyası içinde yer 

almaktadır. Bu altfamilyalardan birisi de Cheloninae’dir. Cheloninae altfamilyasının 

tespit edilen 1300 türünün olduğu bilinmektedir (Yu vd. 2005). Cheloninae alt 

familyasına bağlı bireyler yaklaşık 1.8–6.0 mm uzunluğunda küçük ve orta boylu 

türlerdir. Bu altfamilyaya ait bireyler özellikle Lepidoptera familyasına ait zararlıların 

soliter, yumurta-larva parazitoitleridir ve biyolojik mücadelede kullanılma 

potansiyelleri yüksektir (Walker ve Huddleston 1987, Inayatullah ve Naeem 2004). 

 

 

Cheloninae altfamilyasına ait Chelonus türleri, Ichnemonoidea üstfamilyasının 

Braconidae familyasına bağlıdırlar. Tüm dünyada 700 tür tanımlanmıştır (Shaw ve 

Huddleston 1991).  
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Broodryk (1969), konukçusu P. operculella üzerinde Chelonus curvimaculatus 

Cameron (Hymenoptera: Braconidae) dişilerinin bazı biyolojik özelliklerini 

laboratuvar koşullarında incelemiştir. Çalışmaya göre, bir dişiye günlük 100-170 adet 

yumurta verildiği ve ergin dişi parazitoitlerin 26.5ºC’de ortalama 11 gün yaşadıkları 

ortaya konulmuştur.  

 

 

Patel ve Patel (1971), laboratuvar koşullarında Spodoptera litura Fabricius 

(Lepidoptera: Noctuidae)’da yetiştirilen Chelonus heliopae Gupta (Hymenoptera: 

Braconidae)’nin biyolojisini incelemişlerdir. Parazitoit yumurtasının bırakıldıktan 18-

21.5 saat içinde açıldığını belirlemişlerdir. Parazitoitin, konukçuyu son larva 

döneminde terk ettiğini, çıkış yapınca larva ile beslenerek konukçu larvasını tamamen 

tükettiğini ortaya koymuşlardır. Parazitoitin yumurtadan pupa dönemine kadar toplam 

14 günde geliştiğini, dişilerin pupa döneminin 6-9 gün, erkeklerin pupa döneminin 5-8 

gün sürdüğünü bildirmişlerdir. Parazitoitte arrhenotokie görüldüğünü ifade etmişlerdir. 

 

 

Hegazi vd. (1974), laboratuvar koşullarında Chelonus inanitus (L.) (Hymenoptera: 

Braconidae) ile Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) arasındaki 

bazı biyolojik özelliklerini belirlemişlerdir. Parazitoitin yumurtadan larvaya kadarki 

gelişimi yaklaşık 14 gün, pupa süresinin yaklaşık 11 gün olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar parazitoitin konukçu yumurtasını parazitleyebildiğini ve 

süperparazitizm görüldüğünü ortaya koymuşlardır.   

 

 

Stoner ve Weeks (1974), Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) üzerinde 

yumurta-larva parazitoiti Copidosoma truncatellum Dalman (Hymeneoptera: 

Encyrtidae)’un gelişimini 14.8, 20.2, 23.5, 25, 28.9, 32.3, 35.6ºC’de incelemişlerdir. 

Çalışmaya göre, parazitoitin gelişme süresinin 14.8 ºC’de 122.9 gün, 28.9ºC’de 22.4 

gün olduğunu tespit etmişlerdir. En yüksek diğer iki sıcaklıkta ise sırasıyla ergin çıkışı 

ve yumurta açılımının olmadığını bildirmişlerdir. %20’lik levüloz solüsyonu ile 

beslendiğinde dişi parazitoitin ergin ömrünün 14.8ºC’de 30.3 gün, 35.6ºC’de 2.8 gün 

sürdüğü bildirilmiştir.  
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Rao ve Patel (1974), Chelonus formasanus Sonan (Hymenoptera: Braconidae)’un S. 

litura üzerindeki biyolojisini incelemişlerdir. C. formasanus’un toplam beş larva 

döneminin olduğunu ve her bir larva döneminin ortalama 13.16 gün sürdüğünü tespit 

etmişlerdir. Pupa döneminin erkek bireylerde ortalama 5.57±0.97 gün, dişi 

parazitoitlerde 6.12±0.79 gün sürdüğünü ortaya koymuşladır. Yaptıkları çalışmada 

parazitoitin arrhenotokie ile çoğaldığını ve cinsiyet oranının 0.83♀:1♂ olduğunu tespit 

etmişlerdir. 26.7 ºC’de dişilerin ergin ömrünü 10.3±1.02 gün, erkek parazitoitlerin 

ergin ömrünü 5±0.74 gün olduğunu bulmuşlardır. 

 

 

Rechav ve Orion (1975), C. inanitus’un S. littoralis üzerinde gelişme süresini 28 ºC’de 

22.8±0.24 gün, E. kuehniella üzerinde 25ºC’de gelişme süresini 61.6±1.6 gün olarak 

tespit etmişlerdir.  

 

 

Rupt ve Russ (1976), elma içkurdu üzerinde yumurta-larva parazitoiti Ascogaster 

quadridentata (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae)’yı yetiştirmişlerdir. Parazitoitin 

2-4 günlük yumurtalarda parazitleme oranını %82, 0-1 ya da 5-7 günlük yumurtalarda 

parazitleme oranını %35 olarak bulmuşlardır.  

 

 

Rechav (1978a), C. inanitus erginlerinin ergin ömrünün, yüksek sıcaklıktan önemli 

derecede etkilendiğini; parazitoitlerin ergin ömrünün sıcaklık arttıkça azaldığını ortaya 

koymuştur. 36ºC’de 25. günde, 16ºC’de 72-78. günde tüm parazitoitlerin öldüğünü 

bildirmiştir. 

 

 

Rechav (1978b), C. inanitus’un erkek: dişi oranının 20 ve 25ºC’lerde eşit olduğunu, 

sıcaklık artışının erkek birey sayısını arttırdığını ortaya koymuştur.  

 

 

Jackson vd. (1978), C. blackburni’nin konukçusu Pectinophora gossypiella (Saunders) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)’da gelişme ve ergin ömrünü araştırmışlardır. Parazitoitin 

üç larva döneminin olduğunu, 25ºC’de pupaya kadarki gelişme süresinin 22.5±1.2 gün 
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30ºC’de 16.9±1.6 gün, pupa döneminin 25ºC’de 9.0±1.0 gün 30ºC’de 6.1±0.6 gün 

sürdüğünü ortaya koymuşladır. 33ºC’de ergin ömrünün 11.6±2.91 gün sürdüğünü 

belirlemişlerdir. Parazitoitte konukçu durumuna göre süperparazitizm görülebileceğini 

ifade etmişlerdir.  

 

 

Rao vd. (1979), C. blackburni’nin farklı konukçulardaki parazitleme oranının pirinç 

güvesinde %60.5, patates güvesinde %55.3, asya benekli kurdunda %45, yeşilkurtta % 

37.8, Plusia signata’da %20, pamuk yaprak kurdunda %8, altın kelebek de %4 

olduğunu bildirmişlerdir. Yumurtadan ergin oluncaya kadarki sürenin P. operculella 

üzerinde 23.5 gün olduğunu bulmuşlardır. 

 

 

Kfir (1981), P. operculella üzerinde C. koehleri’yi üç farklı nemde (%20-40-70) ve iki 

farklı sıcaklıkta (24-28ºC) yetiştirmişlerdir. Parazitoitin %20 nem oranına karşı çok 

hassas olduğunu (ergin ömrü bir gün) % 0 nemde daha uzun süre yaşadığını; %40 

nemde 2-4 gün yaşadığını saptamıştır.  

 

 

Powers ve Oatman (1984), Patates güvesine üzerinde C. kellieae ve C. 

phthorimeae’nin beş farklı sıcaklıkta (21.1, 23.9, 26.7, 29.4 ve 32.2°C) biyolojisini 

çalışmışlardır. 26.7±1°C’de gelişme süresini C. phthorimeae’de 22 gün,  C. 

kellieae’de 26 gün sürdüğünü, C. phthorimeae’nin C. kellieae’in tersine yüksek 

sıcaklıklara daha çok adapte olduğunu, C. kellieae’nin 32.2±1°C’de hiç dişi birey 

meydana getiremediğini bildirmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlarla parazitoitlerin 

başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilemeyeceğini yapılacak diğer çalışmalarla 

bu parazitoitlerin etkinliğinin daha açık bir şekilde ortaya konması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

 

 

Rangadhamaiah vd. (1984), H. armigera üzerinde C. blackburni’nin biyolojisini 

laboratuvar koşullarında incelemişlerdir. Parazitoitin konukçunun yumurtasına 

yumurtasını bıraktığını ve üçüncü larva döneminde konukçudan çıkış yaptığını ortaya 

koymuşlardır. Konukçuya bırakılan parazitoit yumurtasının bir günde açıldığını, 
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parazitoit larvasının 14 günde, pupasının ise 12 günde geliştiğini belirtmişlerdir. 

Parazitoitin 0-1 günlük konukçu yumurtalarını daha fazla tercih ettiğini bildirmişlerdir.  

 

 

Kolaib vd. (1987), bal ile beslenen C. inanitus erginlerinin 10ºC, 15ºC, 20ºC 

sıcaklıklarda yaşam sürelerini araştırmışlardır. Erkek bireylerin yaşam sürelerini 

sıcaklıklara göre sırasıyla 45.2, 36.9 ve 23.5 gün; dişi bireylerin yaşam sürelerini 

sırasıyla 39.5, 33.2 ve 19.4 gün olarak bulmuşlardır. 

 

 

Rangadhamaiah vd. (1987), yeşilkurt yumurtalarının C. blackburni tarafından 

parazitlenebildiğini ancak yumurta yaşı arttıkça parazitlenme oranının düştüğünü ifade 

etmişlerdir. 0-24 saatlik yumurtalarda parazitlenme oranının %48.9, 72 saatlik 

yumurtaların parazitlenme oranının %4.2 olduğu ortaya konulmuştur.  

 

 

Medina vd. (1988) tarafından 25±2ºC’de Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: 

Noctuidae) üzerinde yetiştirilen Chelonus insularis (Cresson) (Hymenoptera: 

Braconidae)’in gelişme süresinin 29 gün olduğu saptanmıştır. Erkek ve dişi 

parazitoitlere bal verildiğinde ergin ömrünün 22 ve 25 gün, su verildiğinde ise 6 gün 

sürdüğü bulunmuştur.   

 

 

Çalışkaner vd. (1989), Orta Anadolu Bölgesi’nde (Bolu, Niğde, Nevşehir, Afyon, 

Konya ve Kayseri) survey çalışması yürütmüşler, patates güvesine en fazla depolarda 

rastlanıldığını, yeşil aksam döneminde zararlının bulunmadığını ve depolarda en fazla 

bulaşmanın Bolu ilinde olduğunu belirtmişlerdir. Bolu ilinde patates alanlarının çok 

olması ve tohumluk üretim bölgesi olmasından dolayı bu ilde Patates güvesi ile ilgili 

daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

 

 

Kumar ve Ballal (1990), C. blackburni’yi altı farklı konukçuda yetiştirmişlerdir. 

Konukçularından pirinç güvesi, patates güvesi ve balmumu güvesi üzerinde 

gelişebildiği gözlemlenirken petek güvesi, arpa güvesi ve pamuk yaprak kurdunda 
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herhangi bir gelişme görülmemiştir. Parazitoitin yumurtadan ergin oluncaya kadarki 

gelişimi patates güvesinde 25.8±2, balmumu güvesi üzerinde 36.4±2.1, en fazla ise 

pirinç güvesinde 42.5±4.1 gün olarak tespit edilmiştir. Bir dişinin bıraktığı yumurta 

sayısı patates güvesinde 287.9±101.9 adet, en az ise pirinç güvesinde ise 248.7±50.8 

adet olarak bulunmuştur. Parazitoitlerin parazitleme oranları, yaşam süreleri ve ergin 

büyüklükleri arasında ise konukçu farklılığının önemli olmadığı ortaya konulmuştur. 

 

 

Ballal ve Kumar (1991), C. blackburni’nin patates güvesi üzerinde uygun konukçu 

yaşı ve konukçu yoğunluğunu araştırmışlardır. Araştırmada konukçu yaşı olarak 0-1, 

1-2 ve 2-3 günlük yumurtalar seçilmiş; konukçu yoğunluğu olarak 2, 5, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 ve 100 adet konukçu yumurtası kullanılmıştır. En fazla parazitoit 

çıkışının 0-24 ve 24-48 saatlik güve yumurtalarından, 80-100 yumurta/parazitoit 

yoğunluğunda elde edildiğini belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda, 0-2 gün yaşlı 50 

adet patates güvesi yumurtası parazitoite verildiğinde maksimum döl meydana getirme 

oranı sağlandığı bulunmuştur. C. blackburni’nin yüksek oranda parazitlemesi, ergin 

ömrü ve üreme gücünün iyi olması nedeniyle laboratuvarda yetiştirilmesi için en 

uygun konukçunun Patates güvesi olduğu belirtilmiştir. 

 

 

Mari ve Peydro (1992), 25ºC’de yumurta-larva parazitoiti Phanerotoma ocularis Kohl 

(Hymenoptera: Braconidae)’in bazı biyolojik özellikleri un güvesinde araştırmışlardır. 

Buna göre dişi ergin ergin ömrünün ortalama 54.21 gün olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

Harvey vd. (1994), Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: 

Ichneumonidae)’in bazı biyolojik özelliklerinin konukçuya, konukçunun dönemine, 

konukçunun beslenme durumuna göre değişebileceğini ortaya koymuşladır. 

Parazitlemedeki başarının çevre faktörleri ve konukçu ile ilgili birçok faktöre bağlı 

olarak değişebildiğini ifade etmişlerdir. 

 

 

Uzun (1994), Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae)’nin E. kuehniella üzerindeki gelişimini farklı sıcalıklarda 
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laboratuvar ortamında araştırmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre parazitoitin gelişimi 

için en uygun sıcaklık derecesinin 27±1°C olduğu ortaya konulmuştur. Sıcaklık 

arttıkça gelişme süresinin, yumurtaların kararma ve açılma sürelerinin azaldığı 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda düşük sıcaklıklarda ergin ömrünün uzamasının 

nedeninin parazitoitin metabolik faaliyetlerinin azalmasından kaynaklandığı ifade 

edilmiştir. 

 

 

Harvey ve Thomson (1995), Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

ve Corcyra cephalonica Stainton (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde yetiştirilen V. 

canescens’in gelişme süresinin ve ergin ağırlığının, konukçu türü ve döneminden 

etkilendiğini ortaya koymuşladır. Ergin ağırlığının fazla olmasının nedeninin 

parazitoitin ovariollerindeki olgunlaşmış yumurta sayısının fazla olması ile ilgili 

olabileceğini ifade etmişlerdir. 

 

 

Özkan (1995), yumurta parazitoitleri Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve 

Trichogramma embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un 15 ºC, 

20 ºC, 25 ºC, 30 ºC’lerde gelişme süresi,  ergin ömrü ve meydana getirdikleri toplam 

birey sayılarını araştırmıştır. Ergin ömürlerini 15ºC’de sırasıyla 10.56 ve 11.32; 

20ºC’de 19.74 ve 18.20; 25ºC’de 19.52 ve 22.96; 30ºC’de ise 4.88 ve 5.86 gün olarak 

bulunmuştur. Yumurtadan ergine kadarki geçirilen süre T. turkeiensis’de sırasıyla 

40.92, 17.39, 11.85, 8.85 gün; T. embryophagum’da ise 42.63, 16.22, 12.45 ve 8.97 

gün sürdüğü bulunmuştur. 

 

 

Hentz vd. (1997), P. gossypiella ile Chelonus sp. nr. curvimaculatus arasındaki bazı 

biyolojik ve morfolojik özelliklerini araştırmışlardır. Yeni çıkış yapan dişilerin hemen 

yumurta bırakma eğiliminde olduklarını, bir dişinin yaklaşık bir dakikadan önce 

yumurta bırakabildiğini ortaya koymuşlardır. Bunun yanısıra 29ºC’de parazitoit 

yumurtasının bırakıldıktan yaklaşık bir gün içinde açıldığını ve parazitoitin 3 larva 

dönemi geçirdiğini saptamışlardır. Larva dönemlerinin sırasıyla 3-4, 2-3, 3 gün 

sürdüğü, 6-7 günde ise pupa döneminin tamamlandığı, yumurta ve larva dönemlerinin 

ortalama 21 günde tamamlandığını ortaya koymuşlardır. 
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Sarhan vd. (1997), parazitoit Copidosoma desantisi Annecke & Mynhardt 

(Hymenoptera: Encyrtidae)’nin patates güvesi üzerinde biyolojik özelliklerini 

araştırmışlardır. Beş farklı sıcaklıkta (20, 25, 28, 30 ve 35°C) parazitoitin ergin 

ömrünü belirlemişlerdir.  Erkek bireyin ömrünü sırasıyla 20.44±1.21, 8.10±0.45, 

6.68±0.37, 3.68±0.14 gün olarak bulmuşlardır. Dişi bireyin ömrünü sırasıyla 

20.54±1.49, 11.8±0.62, 9.44±0.62, 3.72±0.28 gün olarak bulmuşlardır. 35°C’de ise 

erginlerin çıktıkları gün öldüklerini belirtmişlerdir.  

 

 

Hentz vd. (1998), P. gossypiella üzerinde Chelonus sp. nr. curvimaculatus’un 

biyolojisini laboratuvar koşullarında çalışmışlardır. Dişi parazitoitlerin gelişme 

süresini 20ºC’de ortalama 53.6 gün, 35ºC’de 19.9 gün; erkek parazitoitlerin gelişme 

süresini 20ºC’de ortalama 49.5 gün, 35ºC’de 18.8 gün olarak belirlemişlerdir. Ergin 

ömrünün sıcaklık arttıkça düştüğü, erkek parazitoitlerin 20ºC’de ortalama 16.5 gün, 

dişilerin 20 gün yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 25ºC ve 30ºC’de süperparazitizm 

%55 oranında, 35 ºC’de ise %29 oranında bulunmuştur. 

 

 

Has vd. (1999a), 1990-1992 yılları arasında Bolu’da patates ve Düzce’de tütünde 

yaptıkları çalışmada, Patates güvesinin patateste 2-3, tütünde 3-4 döl verdiğini 

saptamışlardır. Laboratuvar koşullarında 26±1°C’de patates güvesinin gelişme 

süresinin 24.45±0,573 (21-30) gün, dişi ömrünün ortalama 9.27±0,650 (5-15) gün, 

erkek ömrünün ortalama 5.80±0.286 (3-9) gün, bırakılan yumurtaların %89.94’ünün 

açıldığını; 18±1°C’de ise gelişme süresinin 59.91±0.830 (49-66) gün, dişi ömrünün 

ortalama 16.04±0.813 (11-22) gün, erkek ömrünün ortalama 11.90±0.344 (6-16) gün, 

bırakılan yumurtaların %90.38’inin açıldığını bildirmişlerdir.   

 

 

Genç (1981)’e atfen Has vd. (1999a), İzmir ilinde Patates güvesinin konukçuları, 

yayılışı, zararı ve biyolojisi üzerinde araştırmalar yapmış, patates bitkisinde en fazla 

bulaşmanın birinci ürünün depolama dönemi (%28.02) ve ikinci ürünün tarla dönemi 

(%30.91) olduğunu saptanmıştır. Ayrıca kışı larva ve pupa olarak geçiren zararlının 

doğada yılda 7-8 döl verdiği belirlenmiştir. 

 



18 
 

Pokharkar ve Jogi (2000), Hindistan’da tarla ve depo koşullarında Patates güvesine 

karşı bazı parazitoitlerin etkinliğini araştırmışlardır. Parazitoitler arasında en fazla 

parazitlemenin %71.78 ile C. blackburni, %69.39 ile C. koehleri de olduğu 

bulunmuştur. Depo koşullarında ise yumru başına 2 adet C. blackburni ergini 

salındığında 60 gün sonra minimum yumru bulaşması (%7.21) görüldüğünü tespit 

etmişlerdir. Yemen’de yapılan benzer bir çalışmada da; C. phthorimaea’nin 

parazitleme oranının Mart-Nisan aylarında %30-40, Ağustos-Eylül aylarında da %60-

80 olduğu tespit edilmiştir (Kroschel ve Koch 2009). 

 

 

Soukarov ve Mitchell (2001), laboratuvar koşullarında parazitoit C. marginiventris’in 

10, 15, 20, 25ºC sıcaklıklarda parazitleme oranı ile gelişimini araştırmışlardır. 10ºC’de 

herhangi bir parazitlemenin olmadığını ortaya koymuşlardır. Parazitlenme oranı 

15ºC’de 28.4±5.3, 20ºC’de 40.2±7.4 ve 25ºC’de 39.6±8.8 olarak bulunmuştur. 

Gelişme sürelerini ise sırasıyla 45.4±2.6 gün, 16.1±0.3 gün, 9.7±0.1 gün olarak 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

 

 

Özmen vd. (2002), C. oculator’un soliter, koinobiont, endoparazitoit bir yumurta-larva 

parazitoiti olduğunu, arrhenotokie şeklinde ürediklerini bildirmişlerdir. Cinsiyet 

oranının erkekler lehine (1♀:0,43♂) olduğunu, parazitoitin E. kuehniella üzerindeki 

gelişme süresinin 40-60 gün, S. littoralis üzerindeki gelişme süresinin 21-26 gün 

sürdüğünü ortaya koymuşlardır.  

 

 

Özmen (2004), 27°C sıcaklıkta C. oculator’un konukçusu un güvesi üzerindeki bazı 

biyolojik özelliklerini incelemiştir. Dişi parazitoitin ergin ömrünü 16.3, erkek 

parazitoitlerin ergin ömrünü 14.1 gün olarak tespit etmiştir. Gelişme sürelerinin dişi ve 

erkek parazitoitlerde sırasıyla 58 ve 56 gün sürdüğünü bulmuştur. Dişi başına yaklaşık 

2344 birey meydana getirdiğini, cinsiyet oranının erkek lehine (1♀:2.5♂)  

sonuçlandığını ortaya koymuştur.  
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Tunca (2005), Cadra cautella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) ile C. oculator’un 

bazı biyolojik özelliklerini 15ºC, 20ºC, 25ºC, 30ºC’deki laboratuvar koşullarında 

incelemiştir. Parazitoitin ergin ömrü 20ºC’de 43±0.89 gün,  30ºC’de 17.12±1 gün 

olarak bulunmuştur. Gelişme süresinin sıcaklığın artmasıyla kısaldığı; dişi parazitoitin 

en fazla bireyi 25ºC’de meydana getirdiği ve sıcaklık artışıyla ergin ağırlığının arttığı 

tespit edilmiştir.  

 

 

Özkan (2006a), laboratuvar koşullarında P. interpunctella üzerinde 30°C’de C. 

oculator’un biyolojisini araştırmıştır. Erkek parazitoitlerde gelişme süresi 28.14 gün, 

dişi parazitoitlerin gelişme süresini 28.87 gün olduğunu bulmuştur. Ergin ağırlığı 

erkeklerde 0.88 mg, dişilerde 1.99 mg olarak bulmuştur.  

 

 

Rahman vd. (2007), koinobiont parazitoitlerde parazitlemeden sonra konukçu 

beslenmesi devam ettiği için parazitoitin hayatta kalmasında bazı faktörlerin etkili 

olduğu varsayımından hareket ederek, sıcaklık ve konukçu yoğunluğunun parazitoitin 

gelişimi üzerine etkisini araştırmışlar, sıcaklık ve konukçu yoğunluğunun parazitlerin 

gelişimini önemli ölçüde etkilediğini bulmuşlardır. 

 

 

Garcia-Martin vd. (2008), laboratuvarda dört farklı sıcaklıkta (10, 20, 30, 40°C) ve beş 

farklı konukçu yoğunluğunda (50, 100, 150, 200 ve 250 adet yumurta) C. oculator’un 

E. kuehniella üzerinde parazitleme davranışlarını incelemişlerdir. 10 ve 40°C’lerde 

parazitlemenin çok düşük olduğunu en uygun sıcaklıkların 20 ve 30°C olduğu ortaya 

konulmuştur. 

 

 

Rondon (2010), patates güvesi ile mücadelenin çok zor olduğunu, hasattan sonra 

zararlının diğer Solanaceae bitkileri yanı sıra patateslerde de gelişmeye devam ettiğini, 

en önemli mücadele yönteminin kültürel önlemler olduğunu, bunun yanında, eşeysel 

feromon tuzakların kullanımı, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele olduğunu 

vurgulamaktadır. Yurtdışında bu zararlı ile mücadelede yapılan çalışmalar arasında 

daha çok kimyasal mücadele, bitki ekstraktlarının uygulanması ve biyolojik 
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mücadelenin yer aldığı dikkat çekmektedir. Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada 

Patates güvesi larvasının yumrularda oluşturduğu zararı önlemek için çoklu 

insektisitlerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca aynı çalışmada; ilaçlamanın 

doğal olarak bulunan biyolojik mücadele etmenlerini göz önüne alarak uygulanması 

gerektiği vurgulanmıştır. 

 

 

Tunca vd. (2010), E.  cautella üzerinde yetiştirilen C. oculator’un 15, 20, 25 ve 

30oC’lerde laboratuvar koşullarında biyolojisini incelemişlerdir. Gelişme süresini hem 

erkek hem dişi bireylerde 15°C’de yaklaşık 188 gün, 30°C’de yaklaşık 28 gün olarak 

bulmuştur. Erkek ve dişi parazitoitlerin ergin ömrü 20°C’de 43 gün, 30°C’de 17 gün 

olarak bulunmuştur. Cinsiyet oranına bakıldığında erkek bireylerin fazla olduğunu; 

♀:♂ oranını 15°C’de 0.8:1, 30°C’de 4.4:1 olduğunu tespit etmiştir.   

 

 

Denis vd. (2011), sıcaklık parazitoitteki lipid kullanımını etkilediğinden parazitoitin 

davranışsal, morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin etkilendiğini; düşük sıcaklıkların 

parazitoitlerin gelişiminde olumsuz bir etkisi olduğunu bildirmişlerdir.   

 

 

Tunca vd. (2011), C. oculator için P. operculella’nın konukçu uygunluğunu 

araştırmışlardır. Buna göre parazitlenmiş konukçulardan ergin çıkış oranını % 72 

olarak bulmuşlardır. Erkek parazitoitlerin gelişme süresinin 58.91 gün, dişi 

parazitoitlerin gelişme süresinin 59.32 gün olduğunu bildirmişlerdir. C. oculator’un 

patates güvesinin 0-24 ve 48-72 saatlik yumurtalarını parazitleyebildiğini ve 

buldukları sonuca göre de C. oculator’un patates güvesinin biyolojik mücadelesinde 

kullanılabileceği kanısına varmışlardır.  

 

 

Qureshi vd. (2016), laboratuvar koşullarında beş farklı sıcaklıkta (.°C) Chilo 

supressalis (Walk.) (Lepidoptera: Pyralidae)’in parazitoiti C. murakatae Munakata 

(Hymenoptera: Braconidae)’nin gelişme süresi ve ergin ömrünü belirlemişlerdir. En 

uzun gelişme süresini 22°C’de ve erkeklerde 58.4, dişilerde 56.0 gün olarak 

bulmuşlardır. En kısa gelişme süresini 32.5°C’de ve erkeklerde 28.3, dişilerde 27.0 
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gün olarak bulmuşlardır. Ergin ömrünün sıcaklık arttıkça kısaldığını, erkek 

parazitoitlerin dişilerden daha az etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Cinsiyet oranının 

düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa doğru sırasıyla 5:1, 1.84:1, 2.9:1, 2.4:1 ve 3.2:1 

(erkek: dişi) olarak erkek lehine bulmuşlardır.  

 

 

2.2 Davranış Çalışmaları 

 

 

Birçok parazitoit konukçusunun daha önceden parazitlenip parazitlenmediğini 

ovipozitörlerinden bıraktıkları bir salgı yardımıyla anlayabilmektedir (van Alpen ve 

Visser 1990). Eğer konukçu kendi gelişimini engelleyecek kadar parazitoit yumurtası 

veya larva içeriyorsa bu duruma süperparazitizm denilmektedir. Godfray (1994), 

tarafından süperparazitizm, bir kere parazitlenmiş konukçunun aynı veya başka bir dişi 

parazitoit tarafından parazitlenmek üzere tekrar tercih edilmesi şeklinde ifade 

edilmiştir. Biyolojik mücadele çalışmalarında süperparazitizmin olumsuz bir durum 

olduğu düşünülmektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar belirli şartlar altında 

süperparazitizmin olumlu sonuçlara yol açabileceğini/adapte edilebileceği ortaya 

koymuştur (Özkan 2006b). 

 

 

Süperparazitizmin etkileri idiobiont ve koinobiont parazitoitlerde değişiklik 

göstermektedir. Koinobiontlarda, konukçu kalitesi büyük ölçüde konukçunun 

beslenme hızına ve etkileşim sırasındaki büyüme kapasitesine bağlıdır (Sequeira ve 

Mackauer 1992). Süperparazitlenmiş konukçu içindeki parazitoit larvaları erken 

gelişim dönemlerinde besin için rekabet etmek zorunda kaldıklarından, 

süperparazitizmin etkisi, rekabetteki kazanan larvanın sonraki gelişim dönemlerindeki 

gelişme kabiliyetine dayanabilir. Soliter parazitoitlerde sadece bir parazitoit 

konukçuda gelişip çıkış yapabilir (Harvey vd. 1993), diğerleri ilk larva dönemlerinde 

elenir (Speirs vd. 1991).  

 

 

Genel bir kanı olarak süperparazitlenmiş bireylerden çıkış yapan bireyler daha 

küçüktür. Ancak yapılan çalışmalarla süperparazitizmin ergin ağırlığına etkisinin 
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türlere göre değiştiği ve bu yönü ile süperparazitizmin adapte edilebileceği 

savunulmaktadır. Ellers vd. (1990) süperparazitlenmiş konukçularda Microplitis 

croceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae)’in ergin ağırlığının tek parazitlenen 

konukçulardan daha küçük olduğunu bulmuştur. Bunun yanısıra Bai ve Mackauer 

(1992), süperparazitlenmiş afitlerden çıkış yapan Aphidius ervi Haliday 

(Hymenoptera: Aphidiidae) erginlerinin tek parazitlenen afitlerden daha büyük 

olduğunu belirtmiştir. Bu ilginç sonucun nedeninin, süperparazitlenmiş afitlerin daha 

fazla beslenerek bünyelerinde daha fazla besin barındırmalarından kaynaklandığını 

öne sürmüşlerdir. Harvey vd. (1993), erken dönemdeki P. interpunctella’yı 

parazitleyen V. canescens ergin ağırlığının süperparazitizm sayısı ile değişmediğini 

ortaya koymuşlardır. Olgun dönemlerde ise süperparazitizm sayısı arttıkça ergin 

ağırlığının azaldığını bulmuşlardır.   

 

 

Bazı araştırıcılar süperparazitizmin etkilerinin koinobiont parazitoitlerde idiobiont 

parazitoitlere göre daha az belirgin olabileceğini belirtmişlerdir. Çünkü koinobiontlar, 

idiobiont parazitoitlerin aksine beslenme davranışı göstermekte ve erken dönem larva 

rekabetinin zararlı etkilerini hızlı gelişim ve beslenme ile sonraki dönemlerde telafi 

edebilmektedirler (Bai ve Mackauer 1992).  

 

 

Ullyet (1949), parazitoitlerin bir konukçuya birden fazla yumurta bırakabileceğini ve 

aynı türden parazitoitlerde süperparazitizmin gerçekleşebileceğini bildirmiştir. 

 

 

Salt (1961), soliter parazitoitlerde sadece bir parazitoitin çıkış yapabildiğini, bu 

nedenle de konukçu kalitesinin süperparazitizm açısından önemli olduğunu ifade 

etmiştir. Aynı konukçuda iki parazitoit yumurtası bulunması durumunda konukçunun 

besin içeriğine bağlı olarak yumurtalardan bir veya ikisinin de ölebildiği bildirmiştir. 

 

 

Guillot ve Vinson (1972) tarafından parazitoitlerin salgıladıkları işaretleme 

feromonlarından dolayı, konukçularının başka bir dişi parazitoit tarafından 

parazitlenip parazitlenmediğini anlayabildikleri ifade edilmiştir.  
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Van Lenteren (1976), bir parazitoitin daha önceden parazitlenmiş bir konukçuyu 

algılayabilmesinde parazitoitin yumurta bırakma sırasında konukçuya bıraktığı 

işaretleme feromonlarının ve konukçu içindeki parazitoit yumurtalarının salgıladıkları 

bir maddenin ya da parazitlenme ile konukçunun içinde oluşabilecek değişimin etkili 

olduğu bildirilmiştir.  

 

 

Jackson vd. (1979), parazitoit C. blackburni’nin parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 

konukçu yumurtalarını ayırt edemediğini ve bu parazitoit de süperparazitlenme 

görüldüğünü ortaya koymuşlardır. 

 

 

Ables vd. (1981), Telenomus heliothidis Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae), 

Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ve C. 

insularis’un parazitlenmiş ve parazitlenmemiş konukçu yumurtasını algılayabilme 

yeteneğini araştırmışladır. Her üç parazitoitin de parazitli konukçuyu antenleri ile 

yokladığını, C. insularis’in ayrıca parazitli yumurta üzerinde sondalama hareketi 

yaptığını fakat her üç parazitoitin de parazitlenmiş konukçu yumurtasını 

algılayamadığını ortaya koymuşlardır. 

 

 

Kainoh ve Tamaki (1982), Ascogaster reticulata Watanabe (Hymenoptera: 

Braconidae)’nın davranış kriterlerini arazi ve laboratuvar koşullarında incelemişlerdir. 

Dişi parazitoitlerin erkek bireylere oranla hareket etmeden daha fazla süre kaldıklarını, 

konukçu yumurtasının bulunduğu alanda hareketli başka bir canlının veya konukçunun 

kanat pulları ve dışkısının bulunmasının dişiyi uyaran faktörler arasında olduğu ifade 

edilmiştir.   

 

 

van Alphen ve Vet (1986), parazitoit sayısının konukçu sayısından fazla olduğu 

durumlarda süperparazitlenmenin daha çok görüldüğünü, süperparazitlenmiş 

konukçulardan çıkış yapan parazitoitlerin gelişme sürelerinin daha uzun, yaşam 

sürelerinin daha kısa ve doğurganlıklarının daha az olduğunu ifade etmişlerdir.  

 



24 
 

 

Blumberg ve Luck (1990), süperparazitli konukçularda kapsüllenmenin daha fazla 

görülmesinden dolayı endoparazitoitlerde çıkış oranının azaldığını ifade etmişlerdir.  

 

 

Bai ve Mackauer (1992), şeftali afidini parazitoiti A. ervi ile iki kez parazitlemişler, 

süperparazitlenme sonucunda çıkış yapan parazitoitin ergin ağırlığının daha fazla 

olduğunu, gelişme sürelerinin ise değişmediğini bulmuşlardır. Bunun nedeninin 

süperparazitlenmiş olan konukçunun daha fazla beslenmesinden kaynaklandığını 

bildirmişlerdir.  

 

 

Uğur (1996), süperparazitlenmiş konukçulardan çıkış yapan Pimpla turionellae L. 

(Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin büyüklüğünün değişmediğini, dişi bireylerin 

gelişme sürelerinin uzadığını ortaya koymuştur. 

 

 

Potting vd. (1997), larva parazitoiti C. flavipes dişilerinin parazitlenmiş bir konukçuyu 

da parazitleyebildiğini tespit etmişlerdir. Süperparazitlenmenin çıkış oranında 

herhangi bir fark oluşturmadığını, gelişme süresini uzattığı, ergin büyüklüğünü ise 

azalttığını ortaya koymuşlardır. Daha önce parazitleme yapmamış dişi parazitoitlerin 

yeni parazitlenmiş konukçuya 4 saat sonra yumurta bıraktığını daha önce parazitleme 

yapmış dişilerin ise parazitlenmiş konukçuyu tercih etmediklerini belirlemişlerdir.  

 

 

Goubault vd. (1998), soliter bir dişi parazitoitin daha önce parazitlenmiş bir 

konukçuya yumurta bırakabildiğini bildirmişlerdir. Konukçunun sınırlı sayıda olduğu 

durumda süperparazitizmin avantaj olarak görülebileceğini belirtmişlerdir. 

Parazitlenmiş yumurtalarda gelişen parazitoitlerden birinin gelişmemesi durumunda 

süperparazitizmin soyun devamı için önemli olabileceğini ifade etmişlerdir.  

 

 

Hubbard vd. (1999), süperparazitizmi soliter parazitoitler tarafından parazitlenmiş bir 

konukçunun tekrar parazitlenmesi şeklinde tanımlamış, uzun bir süre 
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süperparazitizmin parazitoitin araştırma davranışındaki bir hata olarak görüldüğünü, 

fakat son zamanlarda süperparazitizmin adaptasyon olarak kabulünün daha yaygın 

olduğunu bildirmişlerdir. Süperparazitizmin ortamda bulunan konukçu ve parazitoit 

yoğunluğundan etkilendiği ifade edilmiştir. Parazitoitin ortamda parazitlenmemiş 

konukçu var ise bunu algılayıp süperparazitleme oranının azaldığı bildirilmiştir. P. 

interpunctella’nın konukçu olarak kullanıldığı çalışmada parazitoit V. canescens’in 

geçen süreye (3, 6, 9, 12, 15, 18, 30 ve 54 dakika) bağlı olarak parazitlenmiş 

konukçuyu algılayıp algılamadığı araştırılmıştır.  Parazitoitin parazitlemeden 20 

dakikaya kadar geçen süre içinde parazitlenmiş konukçuyu ayırt edebilme yeteneğinde 

olduğunu, zaman geçtikçe süperparazitleme oranının arttığını ifade etmiştir. Araştırıcı 

bu durumun parazitoitin ortama ya da konukçuya bırakılan işaretleme etmenin 

etkinliğini kaybetmesi neticesinde ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

 

 

Özkan (1999), parazitlenmiş ve parazitlenmemiş E. kuehniella üzerinde V. 

canensens’in davranışlarını laboratuvar koşullarında belirlemiştir. V. canensens’in 

parazitlenmiş konukçuları algıladığını tespit etmiştir. 15 ve 29 günlük 

süperparazitlenmiş Un güvesi larvalarında gelişen parazitoitlerin çıkış yapabildiklerini 

ortaya koymuştur. 

 

 

Royer vd. (1999), soliter parazitoitlerde daha önce parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 

konukçuların ayırımında bazı kimyasalların rol oynadığını belirtmişlerdir.  

 

 

Darrouzet (2001), parazitli bir konukçuya tekrar yumurta bırakılmasının 

süperparazitizm olduğunu bildirmiştir. Soliter bir parazitoitin aynı konukçuya birden 

fazla yumurtasını bırakabileceğini ancak bu yumurtalardan sadece bir tanesinin gelişip 

ergin olabileceğini ifade etmiştir. Süperparazitlenmede bırakılan iki yumurta arasında 

geçen sürenin bilinmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Laboratuvar koşullarında 

morfolojik bir işaretleme yapılarak süperparazitlenmiş konukçudan çıkış yapan 

parazitoitin ilk ya da ikinci bırakılan yumurtadan mı çıkış yaptığını belirlemenin 

mümkün olabileceğini bildirmiştir.  
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Leford vd. (2002), soliter parazitoitlerde süperparazitlenmede larvaların rekabeti 

sonucunda sadece bir bireyin ergin olabildiğini belirtmişlerdir.  

 

 

Varaldi (2002), dişi parazitoitlerin parazitlenmemiş konukçuları daha fazla tercih 

ettiklerini, parazitlenmiş konukçuların yeniden parazitlenmesinin ise parazitoitlerin 

döllerini devam ettirmesi bakımından avantaj olduğunu ifade etmiştir. 

 

 

Varaldi (2003), soliter parazitoitlerde süperparazitlenmenin yaygın olarak 

görülebildiğini ancak bırakılan yumurtalardan sadece bir bireyin gelişimini 

tamamlayabildiğini bildirmiştir. Konukçunun az olduğu durumlarda süperparazitizmin 

parazitoit için olumlu bir davranış olduğunu belirtmiştir.  

 

 

Roberts vd. (2004), endoparazitoit V. canescens’in süperparazitlenmiş E. 

kuehniella’da elde edilen çıkış oranının daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Parazitoitin gelişme süresinin süperparazitlenme ile arttığını, ergin ağırlığının ise 

değişmediğini ortaya koymuşlardır.  

 

 

Villemant (2004), Lymantaria dispar’ın parazitoiti Cotesia melanoscela (Ratzeburg) 

(Hymenoptera: Braconidae)’da süperparazitizmin yaygın olarak görüldüğünü ve 

süperparazitlenmede larva tarafından salgılanan kokunun konukçuyu bulmada etkili 

olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 

Outreman ve Pierre (2005), soliter parazitoitlerde konukçu sayısının az olduğu 

durumlarda süperparazitizm görülebileceğini bildirmişlerdir. Süperparazitlenme 

sonucu konukçunun kendini savunmasının parazitlemeyi olumsuz yönde etkilediğini 

ortaya koymuşlardır.   
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Tunca vd. (2005), süperparazitlenmiş konukçulardan çıkış yapan C. oculator 

bireylerinin gelişme sürelerinin daha uzun sürdüğünü, ergin büyüklüğünün daha az 

olduğunu saptamışlardır. Parazitoitin çıkış oranının bir defa parazitlenmiş 

yumurtalarda %63.25, iki defa parazitlenmiş yumurtalarda %42.79, üç defa 

parazitlenmiş yumurtalarda %37.50 olduğu ortaya konulmuştur. 

 

 

Özkan (2006b), iki farklı besinde C. oculator tarafından bir, iki ve üç kez 

parazitlenmiş E. kuehniella yumurtaları üzerinde gelişme ve ergin ömrü ile ergin 

ağırlığını belirlemiştir. Süperparazitizmin her iki besinde de parazitoit çıkışını ve ergin 

büyüklüğünü etkilediğini bildirmiştir. Çalışmanın sonucunda süperparazitizmin besin, 

konukçu ve parazitoit bakımından ele alınması gerektiğini ifade etmiştir. 

 

 

Hamelin vd. (2007), soliter parazitoitlerde süperparazitizmi parazitlenmiş bir 

konukçunun tekrar parazitlenmesi şeklinde tanımlamışlardır. Bu durumunda 

parazitoitlerin sürdürülebilirliği açısından olumsuz bir durum oluşturmadığını ifade 

etmişlerdir.   

 

 

Tunca ve Kılınçer (2009), laboratuvar koşullarında C. cautella üzerinde yetiştirilen C. 

oculator’un gelişimine süperparazitizmin etkilerini araştırmışlardır. C. oculator’un 

gelişme süresinin bir kez yapılan parazitletmede 42.5 gün, üç kez yapılan 

parazitletmede 48.4 gün sürdüğünü ortaya koymuşlardır. Parazitoitin çıkış oranının 

parazitleme sayısı arttıkça azaldığını, ergin ağırlığının süperparazitizmden 

etkilendiğini bildirmişlerdir.   

 

 

Cabello vd. (2011), laboratuvarda T. brassicae ve C. oculator arasındaki rekabeti 

ortaya koymak için bir çalışma yapmışlardır. Her iki parazitoitin dişilerinin daha 

önceden parazitlenmiş konukçuları tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır. 
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Tormos vd. (2012), süperparazitlenmenin parazitoit Spalangia cameroni (Perkins) 

(Hymenoptera: Pteromalidae)’nin biyolojik özelliklerine etkilerini incelemişlerdir. 

Çıkış oranının parazitleme sayısı arttıkça azaldığını, ergin ağırlığı ve ergin ömrünün 

ise değişmediğini bildirmişlerdir.   

 

 

2.3 Yan Etki Çalışmaları 

 

 

Thoms ve Watson (1986), Bt’nin Hyposoter exiguae (Viereck) (Hymenoptera: 

Ichneumonidae)’nin gelişimini çok etkilemediği ve olgunlaşmamış parazitoitin de 

gelişimini tamamladığını bildirmişlerdir.  

 

 

Elzen (1989), Bt’in öldürme etkisinin çevre şartlarına bağlı olarak değişebildiğini, 

faydalılara olumsuz etkilerinin ise henüz belirlenmediği ifade etmiştir. Bt 

uygulamalarında konukçudaki fizyolojik değişimin, parazitoitlerde biyolojik ve 

davranışsal bazı yan etkilerinin olabileceğini belirtmiştir. Bt uygulanan parazitli 

konukçulara diğer patojenlerin bulaşma oranının da yüksek olduğu ifade edilmiştir. 

 

 

Varlez vd. (1993), Bt’nin Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae)’nin 

parazitoiti olan Chelonus elaeaphilus Silvestri (Hymenoptera: Braconidae)’un 

erginlerine etkisini araştırmışlardır. Bt’nin konukçuyu doğrudan öldürerek, konukçu 

içindeki parazitotiti öldürerek ve ergin parazitoitin vücut büyüklüğünü azaltarak etkili 

olabildiğini belirtmişlerdir.  

 

 

Zeren vd. (1994), insektisitlerin ergin öncesi dönemlerde etkili olamadığını bunun 

nedeninin de ilaçların yumurta kabuğunu geçip parazitoite ulaşamamasından 

kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. Sünenin yumurta parazitoiti Trissolcus türleri 

üzerinde kullanılan insektisitlerden deltamethrinin hektara 100 ml dozunun orta 

derecede; deltamethrinin hektara 60 ml dozu ile cypermethrin, cyfluthrin, cyhalothrin 

ve fenthionun ise az zararlı olduğunu bildirmişlerdir. 
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Baaren ve Nenon (1996), L. dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) ve 

Epidinocarsis lopezi (DeSantis) (Hymenoptera: Encyrtidae) için olfaktometre 

denemesi yapmışlardır.  Sağlıklı konukçu ve bitki, unlubitle bulaşık bitki, 

parazitlenmemiş unlubit, parazitlenmiş unlubitle bulaşık bitki ve parazitlenmiş unlubit 

arasında seçim testi yapılmış ve L. dactylopii’nin unlubitle bulaşık bitki ve 

parazitlenmemiş unlubite yöneldiği saptanmıştır. 

 

 

Consoli vd. (1998), bazı pestisitlerin laboratuvar koşullarında daldırma yöntemi ile T. 

pretiosum’un yumurta-larva, prepupa-pupa ve pupa dönemlerine yan etkilerini ortaya 

koymuşlardır. Kullanılan pestisitlerin hepsinin parazitoitlerin gelişme ve ergin ömrü 

ile çıkış oranını olumsuz etkilediği bildirilmiştir.  Ayrıca tebufenozide, teflubenzuron 

ve abamectinin sublethal dozlarının parazitoitlere yan etkilerinin olduğunu 

belirtmişlerdir. Abamectinin parazitleme oranını azalttığını, gelişme süresini uzattığını 

ve pupa döneminde çıkış oranını da önemli ölçüde azalttığı ifade edilmiştir.  

 

 

“Pestisitler ve faydalı organizmalar” çalışma grubu (IOBC)’nun toplam 20 kimyasalın 

24 farklı faydalıya yan etkilerini araştırmışladır. Bacillus thuringiensis var. 

tenebrionis, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Verticillium lecanii; fungisit olan 

lecithin cyproconazol, difenoconazol ve penconazol; herbisitler fluroxypyr, haloxyfop, 

isoproturon, thofumesat ve metamitronun ilaç uygulanan organizmalardan çoğuna 

zararsız olduğunu bildirmişlerdir. Teflubenzuron ve flufenoxuronun Anthocoridler, 

Kulağakaçanlar, Coccinellidler ve Sinir Kanatlılar gibi predatörlere olumsuz etkileri 

olduğunu ortaya koymuşladır. Ele alınan fungisitlerin çoğunun entomopatojen 

fungusta olumsuz etkiye neden olduğu tespit edilmiştir (Sterk vd. 1999). 

Chilcutt ve Tabashnik (1999), laboratuvarda yaptıkları çalışmada P. xylostella 

(Linnaeus) (Lepidoptera: Plutellidae)’nın parazitoiti Cotesia plutellae (Kurdjumov) 

(Hymenoptera: Braconidae) erginlerinin ergin ömrü üzerinde Bt’nin etkisini 

araştırmışlar ve hem erkek hem de dişi parazitoitlerin yaşam sürelerinin Bt’den 

etkilenmediğini bulmuşlardır. 
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Has vd. (1999b), 1994-1995 yıllarında Sakarya’da depo koşullarında ve Ankara’da 

laboratuvar ortamında Patates güvesine karşı Bacillus thrungiensis var. kurstaki 

(16000 İu/mg-Biobit) denemişler ve patates güvesine karşı ilaçlı mücadelenin 

yumruların depoya alındığı dönemde yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Biobit’in 

100 g/ton dozunu etkili bularak 1400 g talk ile karıştırılarak uygulamaya 

aktarılmasının uygun olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

 

Abdelgader ve Hassan (2002), laboratuvar koşullarında püskürtme yoluyla uygulanan 

dokuz insektisit/akarisit, iki fungisit ve iki herbisitin Trichogramma cacoeciae 

Marchal (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin ergin ve ergin öncesi dönemlerine 

etkilerini araştırmışlardır. Altı insektisit ve bir fungisitin ergin parazitoitlere olumsuz 

etkisi olduğunu,  tebufenozide ve herbisit olan triasulfuronun ergin parazitoitlere 

zararlı etkisinin olmadığını ortaya koymuşlardır. İnsektisitlerden pymetrozine ve 

fenpyroximate, fungisit olan Azoxystrobin ile herbisit Prometrynin erginlere az zararlı 

olduklarını saptamışlardır. Ergin öncesi dönemlerine sadece mevinphos etkili maddeli 

insektisitin olumsuz etkisi olduğunu, imidacloprid ve tebufenpyradın az zararlı 

olduğunu, azadrachtin, spiroxamine, triazamate, formetanate’in zararsız olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

 

Hassan vd. (2003), laboratuvar koşullarında bazı pestisitlerin yumurta parazitoiti T. 

cacoeciae erginleri üzerindeki etkilerini kuru film metoduyla belirlemişlerdir. Beyaz 

yağın (Assist) erginlerde %98.22 oranında ölüme neden olduğunu bulmuşlardır. Elde 

edilen değerleri IOBC sınıflandırmasına göre değerlendirmişler ve beyaz yağın T. 

cacoeciae erginlerine zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca bir günlük konukçu 

yumurtaları parazitletildikten sonra bir, üç ve yedi gün sonra ilaçlar uygulanmış ve 

beyaz yağın parazitoitin yumurta, larva ve pupa dönemlerine zararlı olmadığını 

bulmuşlardır. 

 

 

Avustralya’da patates alanlarında IPM programlarında önerilmek üzere, bazı 

pestisitlerin (endosulfan, methamidophos, permethrin, difenoconazole, imidacloprid, 

pirimicarb ve thiodicarb) parazitoit Orgilus lepidus Muesebeck (Hymenoptera: 
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Braconidae)’un pupa öncesi dönemlerine etkisi araştırılmıştır. Parazitoit erginlerine 

ilaçların uygulama dozu denenmiş, uygulama dozunun 1/25’inin parazitlenmiş ve 

parazitlenmemiş 1. dönem larvalardaki 24 saatlik ölümlerine, pupa olma ve ergin olma 

oranına bakılmıştır. Sonuçlara göre endosulfan, methamidophos ve permethrinin IPM 

için nispeten uygun olmadığı, difenoconazole, imidacloprid, pirimicarb ve thiodicarbın 

ise IPM’de uygulanma olasılığının düşük olduğu belirlenmiştir (Symington 2003). 

 

 

Akol vd. (2003), parazitoit Diadegma mollipla’nın tercihini Y tüp olfaktometrede 

araştırmışlardır. Bunun için toz ve yağ halinde bulunan neemi P. xylostella zararı olan 

lahana bitkisine uygulamışlardır. Toz halinde bulunan neem uygulanmış lahana 

bitkilerine yönelim olurken, yağ halinde bulunan neem uygulanmış lahana bitkisine 

yönelim önemli bulunmamıştır.  

 

 

Garjan vd. (2004), Trissolcus grandis erginlerine karşı daldırma yöntemi ile 

Carbamatlı, Sentetik Pyrethroidli ve Organik Fosforlu insektisitlerin uygulama 

dozlarının etkilerini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucuna göre ergin parazitoitlerin 

tümünün insektisit kalıntısından öldüğünü bildirmişlerdir. İlaç uygulanmış süne 

yumurtalarına ise erginlerin yaklaşmadığı yani uygulanan insektisitlerin parazitoitlerde 

repellent etki yaptığını ortaya koymuşlardır.   

 

 

Grützmacher vd. (2004), tarafından altı farklı pestisitin iki farklı dozunun (uygulama 

ve kalıntı dozları) yumurta parazitoiti T. cacoeciae’nin erginlerine ve ergin öncesi 

dönemlerine etkileri laboratuvar koşullarında denenmiştir. Methoxyphenozide 

(insektisit) ve dodine (fungisit)’nin kalıntı dozunun parazitoit erginlerine zararsız 

olduğu, mineral yağın kalıntı dozunun çok az zararlı olduğu bildirilmiştir. Kükürt ve 

triclorfon (insektisit/akarisit) ile fenthionun ise ergin parazitoitleri her iki dozda da 

olumsuz etkilediği ortaya konulmuştur. Ergin öncesi dönemlere püskürtme yöntemi ile 

yapılan uygulamalarda mineral yağ ve kükürtün parazitoitin yumurta, larva ve 

pupasına zararsız olduğu, triclorfonun çok az zararlı olduğu ortya konulmuştur. 

Fenthion aktif maddeli insektisitin ise pupa döneminde etkili olmadığını ancak 

yumurta ve larva dönemindeki parazitoitlerde oldukça zararlı olduğunu belirtmişlerdir.  
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Sandanayaka vd. (2005), parazitoit Pseudophycus maculipennis  (Fachhandel) 

(Hymenoptera: Encrytidae) için Y tüp olfaktometrede seçim testi uygulamışlardır.  P. 

maculipennis’in temiz havayla kokuya yönelim arasında fark bulunmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

 

Bastos vd. (2006), E. kuehniella ve S. cerealella üzerinde yetiştirilen T. pretiosum’un 

pupa ve erginlerine püskürtme yoluyla uygulanan bazı pestisitlerin yan etkilerini 

araştırmışlardır. Uygulanan α-cypermethrin, carbosulfan, deltamethrin, endosulfan, 

profenofos ve zeta-cypermethrinin pupa dönemine toksik etki gösterdiği ve çıkış 

oranını azalttığını belirlemişlerdir. Lufenuron ve metamidophos aktif maddeli 

pestisitlerin parazitoit çıkışını azalttığını ortaya koymuşlardır. Araştırmada, E. 

kuehniella yumurtalarına uygulanan lufenuron ve monocrotophosun konukçu içindeki 

parazitoit pupasına herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını bildirmişlerdir. S. 

cerealella yumurtasına uygulanan diafenthiuron, chlorfluazuron, fentin hydroxide, 

diflubenzuron,  mepiquat-chloride, thiacloprid, novaluron ve triflumuronun parazitoit 

pupasını etkilemediğini ortaya koymuşlardır.  

 

 

Spodoptera frugiperda’nın yumurta-larva parazitoiti C. insularis’e karşı bazı 

insektisitlerin yan etkileri laboratuvar ortamında araştırılmıştır. İkinci dönem 

parazitlenmiş ve parazitlenmemiş larvalarda chlorpyriphos, methomyl, cypermethrin 

ve Bt’nin yan etkilerini yaprak daldırma metodu ile araştırılmıştır. Denemenin 

sonucunda, parazitlenmiş larvaların parazitlenmemiş olanlara oranla chlorpyriphosta 

3.93 kez, methomylde 3.71 kez ve cypermethrinde 14.11 kez daha fazla hassas 

oldukları tespit edilmiştir. En az hassaslığın Bt’de bulunduğunu ortaya koyulmuştur. 

Bt uygulamasında birinci dönem larva beslenmesinin etkilenmemesinin sebebinin 

uygulanan Bt dozunun az olmasından kaynaklanabileceğini, ayrıca C. insularis 

aktivitesinin yoğun olduğu ikinci döl zamanında ilaçlamadan kaçınılması gerektiği 

belirtilmiştir (Zenner vd. 2006). 

 

 

Jasmine vd. (2007), laboratuvar koşullarında abamectinin altı farklı dozunu, spinosad, 

cypermetrin ve endosulfanın uygulama dozunu C. blackburni erginlerine karşı 



33 
 

denemişlerdir. Abamectin tüm dozlarında 24 saat sonraki ölüm oranı %10 ile %26.7 

arasında bulunmuştur. 24 saat sonraki ölüm oranları spinosad, cypermetrin ve 

endosulfan için sırasıyla %23.3, %100 ve %100 olarak bulunmuştur. Ele alınan 

ürünlerden abamectinin C. blackburni için zararsız olduğu sonucu ortaya konmuştur.  

  

 

Amiri Besheli (2008), II. ve III. dönem Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: 

Gracillariidae) larvasıyla bulaşık yapraklara insektisit, B. thuringiensis ve beyaz yağ 

uygulamış ve 24, 48, 72 ve 96 saat sonra laboratuvar koşullarındaki etkilerini 

araştırmıştır. Larva ölümleri sırasıyla 67.83±9.10, 49.08±6.70 ve 37.70±8.50 olarak 

bulunmuştur. Uygulamadan 72 ve 96 saat sonraki larva ölüm oranı 24 ve 48 saat 

sonraki larva ölümlerine oranla daha yüksek bulunmuştur. 

 

 

Bueno vd. (2008), laboratuvar koşullarında yumurta parazitoiti T. pretiosum’un ergin 

öncesi dönemlerine bazı kimyasalların yan etkilerini araştırmışlardır. Ergin öncesi 

dönemlere esfenvelarate ve spinosadın zararlı olduğunu, clorfluazuron, 

methoxyfenozide, lactofen, fomesafen, fluazifop, glyphosate, azoxistrobin + 

ciproconazol, azoxistrobin ve myclobutanilin ise zararsız olduğunu ortaya 

koymuşlardır.   

 

 

Özkan vd. (2009), S. littoralis’e karşı kullanılan bazı pestisitlerin C. oculator’a yan 

etkilerini araştırmışlardır. Seçilen pesitisitlerin (Bt, teflubenzuron, chlorpyriphos-etyl, 

cyfluthrin ve spinosad) üç farklı dozu parazitlenmiş yumurtalara daldırma ve 

püskürtme yöntemiyle uygulanarak parazitoitlerin çıkış oranı, gelişme ve yaşam 

süreleri araştırılmıştır. Hem püskürtme hem daldırma yönteminde uygulanan 

pestisitlerden yalnızca spinosadın yirmide bir dozunda parazitoit gelişmesi gözlenirken 

diğer tüm pestisitlerin tüm dozlarında parazitoit gelişimi gözlenmediği belirlenmiştir.  

  

 

Tunca (2010), un güvesi, kuru meyve güvesi ve pamuk yaprakkurdunda Neem Azal-

T/S ve Spruzit Neu’nun LC50 ile LC25 değerlerini belirlemiş ve sırasıyla V. canescens 

B. hebetor ve C. oculator üzerindeki yan etkilerini araştırmıştır. Her üç parazitoitin de 
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Spruzit Neu’nun LC50 dozunda gelişme göstermediği belirlenmiştir. Diğer dozların ise 

parazitoitlerin biyolojik özellikleri üzerinde oldukça zararlı etki yaptığı ortaya 

konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Neem Azal T/S’ın parazitoitlere daha az 

etkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte yapılan davranış denemelerinde kullanılan 

dozların ele alınan parazitoitlerde repellent etki gösterdiği ortaya konulmuştur.   

 

 

Kaya ve Kılınçer (2011), laboratuvar koşullarında bazı pestisit kokularının C. 

oculator’un seçimine etkisini Y tüp olfaktometrede denemişlerdir. Elde ettikleri 

sonuçlara göre parazitoitin temiz havayı tercih ettiğini ancak konukçu yumurtasının 

parazitoitin seçimine etki ettiğini bildirmişlerdir. 

 

 

Liu vd. (2012), laboratuvar koşullarında patates psillidi Bactericera cockerelli’nin 

parazitoiti Tamarixia triozae’ye karşı 11 tane insektisitin etkilerini araştırmışlardır. 

Yaptıkları çalışmada spinetoram etkili maddeli ilacın uygulama dozunun erginlerde 

uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde %100 ölüme neden olduğunu ve spinetoramın 

bu zararlı ile entegre mücadele programlarında kullanılamayacağını bildirmişlerdir. 

 

 

Mandour vd. (2012), laboratuvar koşullarında seçilmiş bazı bioinsektisitlerin (Neemix, 

Dipel, Virotecto, Agerin, Spinosad) T. evanescens’le birlikte kullanım olanaklarını 

araştırmışlardır. Spinosad ve Dipel laboratuvarda patates güvesine karşı tam koruma 

sağlarken diğerlerini çok etkili bulmamışlardır. Sonuç olarak Neemix, Agerin ve 

Virotecto’nun tek başına patates güvesi mücadelesinde etkili olmadığını ancak T. 

evanescens ile birlikte kullanımlarının daha etkili olacağını bildirmişlerdir. 

 

 

Tunca vd. (2014), Y yüp olfaktometre ile C. oculator’u bazı bitkisel insektisitler 

(azadirachtin, pyrethrum, capsaicin ve d-Limonene) için seçim testine tabi 

tutmuşlardır. Kullanılan bitkisel insektisitlerin çok güçlü repellent etki gösterdiğini 

ortaya koymuşlardır. Pyrethrumun LC50 değerinin ergin parazitoitlerde %100 ölüme 

neden olduğunu bildirmişlerdir. 
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Garantonakis vd. (2016), soliter endoparazitoit olan Aphidius colemani (Hymenoptera: 

Braconidae)’nin ergin ve ergin öncesi dönemlerine Chlorantraniliprole, acetamiprid, 

cypermethrin, emamectin benzoate, Bacillus thrungiensis var. kurstaki ile bazı 

insektisitlerin yan etkilerini araştırmışlardır. Kullanılan insektisitlerden acetamiprid, 

cypermethrin, emamectin benzoate IOBC (International Organisation for Bological 

Control) sınıflandırmasına göre parazitoit erginlerine çok zararlı bulunurken (% 92-

100), Chlorantraniliprole ve Bacillus thrungiensis var. kurstaki ergin parazitoitlerde 

sırasıyla %24 ve %14 oranında ölüme neden olduğu bildirilmiştir. İlaç uygulanmış 

mumyalardan ergin parazitoitlerin çıkış oranı chlorantraniliprole için % 82, Bacillus 

thrungiensis var. kurstaki için % 86 olarak bulunmuştur. 

 

 

Khan ve Ruberson (2017), T. pretiosum’un ergin ve ergin öncesi dönemlerine karşı 

daldırma metoduyla 20 pestisit, 3 fungisit ve 3 herbisitin etkisini araştırmışlardır. 

Uyguladıkları insektisitlerden chlorantraniliprole’un ergin öncesi dönemlerine az 

etkili, parazitoit erginlerine ise zararsız olduğunu bulmuşlardır. Spinetoram etkili 

maddeli insektisitin ise hem ergin hem de ergin öncesi dönemlerde oldukça zararlı 

olduğunu bildirmişlerdir. Fungisitlerin ise ergin ve ergin öncesi dönemlere etkisinin 

olmadığını ortaya koymuşlardır.  

 

 

Nascimento vd. (2018), yumurta parazitoiti Trichogramma pretiosum’un Bt 

uygulanmış Helicoverpa zea yumurtalarına yönelimini Y tüp olfaktometrede 

araştırmışlardır. Konukçu yumurtalarının Bt’e batırılmasının parazitoitin yönelimini 

negatif yönde etkilemediğini ve bu iki mücadele etmeninin birlikte kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. 

 

 

Sağlam ve Özder (2020), spinetoram, spinosad ve Bacillus thuringiensis subsp 

kurstaki’nin iki farklı dozunun Trichogramma pintoi Voegele (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) larva ve pupalarına etkilerini laboratuvarda daldırma yöntemi ile 

araştırmışlardır. Ele alınan ürünlerden spinosad ve spinetoramın her iki dozunun da 

hem larva hem de pupa döneminde %100 ölüme neden olduğu ve parazitlenen 

bireylerden hiç parazitoit çıkışı olmadığını bulmuşlardır. Bt’nin ise her iki döneme de 
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etkisinin olmadığını ve kontrole yakın sonuçlar bulunduğu, çıkış yapan parazitoitlerin 

yaşam süreleri ve parazitleme oranlarının da kontrol ile paralellik gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Bacillus thuringiensis subsp kurstaki’nin parazitoit üzerinde toksik etki 

meydana getirmediğinden mücadele programlarında güvenle kullanılabileceğini ortaya 

koymuşlardır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1 Materyal 

 

 

Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator, laboratuvar konukçusu Ephestia 

kuehniella, Phthorimaea operculella ile patates yumruları çalışmanın ana 

materyallerini oluşturmuştur. Yan etki denemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından ruhsat almış ve patates alanlarında kullanılan preparatlar tercih edilmiştir. 

İnsektisit olarak gamma cyhalothrin etkili maddeli Vantex, spinetoram etkili maddeli 

Radiant, chlorantraniliprole aktif maddeli Coragen, Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

aktif maddeli Biobit ile fungisit olarak fosforoz asit etkili maddeli Driftçe 

kullanılmıştır. Yapılan denemelerde ayrıca farklı boyutlarda plastik kaplar, petri 

kapları (9 cm), un-kepek karışımı, filtre kağıdı, cam tüpler, tülbent, lastik, aspiratör, 

stereomikroskop, etüv, makas, alkol, beher, cam pipet, ilaçlama kulesi, bal, Y tüp 

olfaktometre ve diğer bazı laboratuvar malzemeleri kullanılmıştır.  

 

 

3.1.1 Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) 

 

 

Çalışmanın ana materyallerinden E. kuehniella, Zirai Mücadele Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü (Ankara) Biyolojik Mücadele laboratuvarında yetiştirilmekte 

olan kültürden elde edilmiştir.  

 

 

Sinonimleri: Anagasta kuehniella Zeller 

 

 

Erginler 10-14 mm boyunda, gri renklidir. Kanatlar arasındaki mesafe 18-27 mm’dir. 

Ön kanatlar grimsi, kahverengi-gri renkte olup üzerinde zig-zag şeklinde koyu renkli 

çizgiler vardır. Arka kanatlar beyazdır. Baş, toraks ve abdomen gridir. Yumurtalar 

grimsi beyaz renkte olup, oval şekilde ve yaklaşık 0.50 mm çapındadır. Yumurtalar 
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tek tek olmak üzere çatlaklara bırakılır. Yumurtalar 25°C’de yaklaşık olarak 3-4 günde 

açılır. Çıkan larvaların baş kısımları kırmızımsı pembe ya da sarımsı 

kahverengindedir. Larvanın vücudu ise pembemsi renktedir. Beş larva dönemi 

geçirdikten sonra pupa olur. Pupa kırmızımsı kahverengindedir (Şekil 3.1). Gelişme 

süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık olarak 45-50 gün 

sürmektedir. 

 

 

 

 

       

 

Şekil 3.1 Ephestia kuehniella Zeller’nın a. yumurtası, b. larvası, c. pupası, d. ergini  

(orijinal) 

 

Un güvesi tüm dünyada yaygın bir türdür. Genellikle sıcak ve ılıman bölgeleri tercih 

eder. Un değirmenleri, fırınlar ve depolarda sıkça görülürler.  Tahıllar, buğday, arpa, 

mısır, pirinç de zarar yaptığı bilinmektedir. Ayrıca zararlı ayçiçeği, bisküvi, ceviz içi, 

erik kurusu, fındık, iç badem, incir, irmik, kepek, kuru üzüm, makarna, pestil, şeftali, 

şehriye kurusu, un ve yulaf üzerinde de tespit edilmiştir (Ertürk 1963). 

 

 

3.1.2 Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

 

 

P. operculella ile bulaşık patates alanlarından toplanan yumrular Zirai Mücadele 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Ankara) Biyolojik Mücadele laboratuvarına 

getirilerek kültüre alınmıştır. 

 

 

Sinonimleri: Gelechia operculella Zeller, Gelechia sedata Butler, Phthorimaea 

solanella, Gelechia tabacella Ragonot, Gelechia terella Walker, Phthorimaea terrella, 

Bryotropha solanella Boisduval, Gnorimoschema operculella Zeller, Lita operculella, 

Lita solanella Boisduval, Parasia sedata Butler, Scrobipalpus solanivora, Scrobipalpa 

operculella, Scrobipalpulus solanivora.  

a                                 b                          c                         d 
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Erginler yaklaşık 1 cm boyunda, soluk kahverengindedir. Kanat açıklığı 15-17 

mm’dir. Ön kanatları gri-kahverenginde olup üzerinde küçük noktacıklar yer alır. Arka 

kanatlar soluk gridir. Dişi bireylerin kanatlarında X şeklinde işaret vardır (Şekil 3.2). 

Erginler geceleri aktif olup yaklaşık 10-15 gün (ortalama 10 gün) yaşamaktadırlar. 

Gündüzleri artıklarda, toprak içlerindeki boşluklarda, yaprak altlarında saklanırlar. 

 

 

Yumurtalar yaklaşık 0.5 mm boyunda, parlak sarımsı renkte olup, oval şekildedir. 

Yumurtalar tek tek olmak üzere yeşil aksama veya yumrulardaki çatlaklara 

bırakılmaktadır. Yumurtanın açılma süresi 3-15 gün (ortalama 5 gün) arasında 

değişmektedir. Tamamen gelişmiş larva yaklaşık 15 mm uzunluğundadır. Larvanın 

baş kısmı koyu kahve, vücut kısmı yeşilimsi beyaz veya yeşilimsi gri renktedir. Larva 

dönemi yaklaşık olarak 13-33 gün (ortalama 14 gün) sürmektedir. Larva dönemini 

tamamlayan birey toprakta, yumrulardaki gözler arasında ya da yumru içinde pupa 

olur. Pupa yaklaşık 6 mm boyunda, sarımsı ya da kırmızımsı kahverengindedir. Pupa 

dönemi yaklaşık 6-29 gün (ortalama 8 gün) sürmektedir. Bir bireyin yaşam döngüsü 

17-125 gün arasında değişmektedir. Bir dişi 2-232 adet arasında yumurta bırakabilir 

(Broodryk 1971; Al-Ali vd. 1975; Visser 2004). Cinsiyet oranı genellikle 1:1’dir (Al-

Ali vd. 1975; Cardona ve Oatman, 1975; Briese 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 Phthorimaea operculella Zeller’nın a. yumurtası, b. üçüncü dönem larvası, c. 

pupası, d. dişi bireyi, e. erkek bireyi (orijinal) 

 

Erginler yumurtalarını yaprak altına, sürgünlere ve yumrulara bırakırlar. Yumurtadan 

çıkan larvalar geride beyaz renkli pisliklerini bırakarak, galeri açmak suretiyle zarar 

yapmaktadırlar. Zarar görmüş yumrulara açıklıklardan bulaşan bakteri ve funguslar 

sebebiyle mevcut zarar daha ciddi boyutlara ulaşabilmektedir (Şekil 3.3). Bu zararlı 

açtığı galeriler sebebiyle patatesin yemeklik ve tohumluk özelliklerini bozarak 

b 

a                                    c                                 d                               e                                 
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ekonomik anlamda da kayıplara neden olmaktadır. Patates güvesi ile tarlada mücadele 

edilmediği takdirde hasat öncesi arazide yumruya bulaşan zararlı depolarda uygun 

şartları bulduğunda üremeye devam ederek zararını artırır (Anonim 2008).  Hava veya 

depo sıcaklığının 10°C’nin altında olması durumunda larva aktivitesi durmaktadır.  

     

                                                      

Şekil 3.3 Patates güvesinin a. yeşil aksamdaki, b. patates yumrusundaki zararı 

(orijinal) 

 

Patates güvesinin orijini Orta ve Güney Amerika olmakla beraber günümüzde birçok 

ülkede görülmektedir. Başta patates olmak üzere domates, tütün, patlıcan gibi diğer 

sebzelerde ayrıca yabancı otlarda da zarar yapmaktadır. Patates güvesinin ana 

konukçusu patatestir ve yumrularda beslenerek önemli kayıplara neden olmaktadır. 

Patates güvesi ülkemizde ilk kez 1965 yılında Marmara Bölgesi’nde tespit edilmiş ve 

bulaşmanın %2-3 olduğu belirlenmiştir (Keyder ve Ataman 1965, Göksu vd. 1971).  

Ege Bölgesi’nde tütünde neredeyse %75’e varan ürün kayıplarına neden olabildiği 

belirtilmiştir (Zümreoğlu 1987). Orta Anadolu Bölgesi’nde yapılan survey 

çalışmalarında zararlının daha çok depolarda bulunduğu tespit edilmiştir (Çalışkaner 

vd. 1989). Ülkemizde Orta Anadolu koşullarında tarlada üç döl verdiği bilinmektedir. 

İlk iki dölünü yeşil aksamda geçirdikten sonra üçüncü dölünü yumrulara geçerek 

tamamlamaktadır. Depolarda ise 5-8 döl verdiği bilinmektedir. 

 

 

3.1.3 Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconidae) 

 

 

Çalışmanın ana materyallerinden C. oculator Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü’nde yetiştirilmekte olan kültürden alınmış ve Zirai Mücadele 

a                                               b 



41 
 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarına 

getirilerek yetiştirilmiştir.  

 

 

Sinonimleri: Ichneumon oculator (Fabricius 1775), Sigalphus oculator (Latreille 

1809), Chelonus speculator (Huddleston 1978), Anomala integer (von Block 1799), 

Sigalphus mutabilis (Nees 1816), Sigalphus oculatus (Nees 1816). 

 

 

Soliter, koinobiont, endoparazitoit bir yumurta-larva parazitoiti olan C. oculator, 

konukçu yumurtalarına bir adet yumurta bırakmaktadır. Üç larva dönemi 

geçirmektedir. Birinci ve ikinci larva dönemini konukçu içinde konukçunun hemolimfi 

ile beslenerek geçirmektedir. Üçüncü larva döneminde ise konukçu larvasından çıkar, 

konukçuyu dışardan beslenmek suretiyle tamamen tüketir ve pupa olur (Şekil 3.4). 

Pupa parlak beyaz renklidir. Gelişimini tamamlayan ergin parazitoit pupa üzerinde bir 

delik açarak dışarıya çıkar. Erginler yaklaşık 4-5 mm boyunda siyah-sarımsı 

kahverengindedir. Dişi ve erkeklerin boyları birbirine yakındır. Genelde erkeklerin 

antenleri dişilerden daha büyüktür ve erkek bireylerin uzun kıllı bir anteni varken 

dişilerin kılsız ve daha kısa antenleri bulunmaktadır (Şekil 3.5c,d). Cinsiyet oranı 

genellikle erkekler lehinedir.  

 

 

 

Şekil 3.4 Konukçusunun içinden çıkış yapmış Chelonus oculator larvası (orijinal) 
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Şekil 3.5 Chelonus oculator  a. larvası, b. pupası, c. dişisi, d. erkeği (orijinal) 

 

C. oculator’un konukçuları:  

 

Agrotis segetum Den. & Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae), 

Helicoverpa armigera Hb. 

Heliothis viriplaca Hfn. 

H. peltigera Den. Schiff.  

Leucania loreyi (D.) 

Spodoptera exigua Hb.  

Spodoptera littoralis (Boisd.) 

Photedes elymi Tr. 

Coleophora anatipennella Hb. (Lepidoptera: Coleophoridae)  

Pyrausta sticticalis L. (Lepidoptera: Pyraustidae)  

Etiella zinckenella Tr. (Lepioptera: Phycitidae) 

Cydia corticana (H.) (Lepidoptera: Tortricidae) 

Zeiraphera isertana F.  

Ephestia cautella Walk. (Lepidoptera: Pyralidae) 

E. kuehniella Zeller 

Homoeosoma (Homoeosoma) nebulella (D.&S.) 

Plodia interpunctella (H.) 

Ostrinia nubilalis (H.) (Lepidoptera: Crambidae) 

Loxostege sticticalis (L.)  

 

Dünyada bulunduğu ülkeler Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, 

Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İran, İtalya, Hollanda, Norveç, 

Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan’dır. 

Ülkemizde ise ilk kez 22 yıl önce Adana’daki pamuk tarlalarından getirtilen 

Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) yumurtalarından çıkış yaptığı 

a                                 b                              c                                d 
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tespit edilmiştir (Özkan ve Özmen 2001). Adana dışında Akdeniz Bölgesi’nde 

Osmaniye; Marmara Bölgesi’nde Adapazarı, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ; Karadeniz Bölgesi’nde Amasya, Artvin, Bolu, 

Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Tokat, Zonguldak; İç 

Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, 

Yozgat; Ege Bölgesi’nde Afyon, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak; doğu’da ise 

Adıyaman, Bayburt’ta da tespit edilmiştir (Aydoğdu ve Beyarslan 2002; Aydoğdu 

2017).  

 

 

3.1.4 Denemelerde kullanılan pestisitler 

 

 

Denemelerde beş adet kimyasal seçilmiştir. Bunlar dört insektisit (gamma cyhalothrin, 

spinetoram, chlorantraniliprole, Bacillus thuringiensis var. kurstaki) ve bir adet 

fungisit (fosforoz asit)’ten oluşmaktadır. Seçilen pestisitlerin aktif maddeleri, grupları 

ve etki şekilleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 3.1 Kullanılan pestisitlerin aktif maddeleri, grupları ve etki şekilleri 

 

Aktif Madde Adı Pestisit grubu Etki şekilleri 

Gamma cyhalothrin 120 g/l pyretroid Sodyum kanallarını ve 

sinir sistemini etkiler. 

Spinetoram 60 g/l semi-synthetic spinosyn Nikotinik Asetilkolin 

Reseptörü and γ-

aminobutyric acid 

(GABA) reseptörlerini 

etkileyerek sinirsel iletimi 

bozar. 

Chlorantraniliprole 400 g/l anthranilic diamide 

insecticide 

Ryanodine reseptörlerini 

etkiler. 

 

Fosforoz Asit 200 g/l Sentetik fungisit  

Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki 16000 IU/mg 

Biyorasyonel preparat İçerdiği kristal proteinler 

ile böceklerde sindirimi 

bozar.  
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Gamma cyhalothrin; Chrysanthemum cinerariifolium'un çiçeklerinde bulunan piretrin 

yapısını ve özelliklerini taklit eden sentetik piretroid sınıfındandır. Cyhalothrin gibi 

piretroidler doğal piretrinlere oranla hem daha ekonomik hem de etkilerini uzun süre 

sürdürmelerinden dolayı insektisit olarak daha çok tercih edilirler. Gamma ve lambda 

cyhalothrin pamuk, patates ve sebzelerde böcek ve akarlarla mücadelede 

kullanılmaktadır. Türkiye’de patates güvesi ve patates böceğine, pamuk, patlıcan ve 

domateste yeşil kurta, mısır koçan kurduna, elma, armut ve ayvada elma iç kurduna, 

fındık kurduna, zeytinde zeytin güvesi ve zeytin sineğine, süneye ve salkım güvesine 

karşı ruhsatlıdır. Cyhalotrin gibi piretroidler sinir sistemini etkiler. İlaçtan etkilenen 

larvalar hızla beslenmeyi durdurur, felç ve ölüm görülür.  

 

 

Spinetoram; toprak aktinomisetlerinden Saccharopolyspora spinosa tarafından üretilen 

biyolojik aktif maddelerin (spinosanlar) bir türevidir. Ülkemizde patateste patates 

güvesi ve patates böceğine, domateste domates güvesine, çilek, hıyar ve biberde çiçek 

tripsine karşı ruhsatlıdır. Geniş spektrumlu bir insektisittir. Böceklerde sinir 

sistemindeki Nikotinik Asetilkolin Reseptörü and γ-aminobutyric acid (GABA) 

reseptörlerini etkileyerek sinirsel iletimi bozar. Hedef zararlının sinir sistemine mide 

ve temas yolu ile etki eder ve beslenmesini hemen durdurur. 

 

 

Chlorantraniliprole; anthranilic diamide grubuna ait yeni bir insektisittir. Başta 

Lepidoptera takımı olmak üzere birçok üründe Coleoptera, Diptera, Hemiptera ve 

Isoptera türünde etkilidir. Ülkemizde patates güvesi ve patates böceğine, pamukta 

yeşilkurt, pamuk yaprak kurdu, yeşilkurt, dikenlikurda, mısırda mısır koçan kurdu, 

mısır kurdu, bozkurta, elma, armut, ayva ve cevizde elma içkurduna, kayısı, şeftali ve 

erik de şeftali güvesine ve bağda salkım güvesine karşı ruhsatlıdır. Mide ve temas yolu 

ile hedef organizmanın sinir sistemini etkileyerek kaslardaki kalsiyum depolarının 

boşalmasına neden olur. Böylece kaslar zayıflayarak böcek paraliz olur, beslenmesi ve 

hareketi durur, 24-72 saat içinde de böcek tamamen ölür. Polinatörler, faydalı böcek 

ve faydalı akarlara karşı etkisi oldukça azdır. 
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Bu çalışmada kullanılan Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16000 IU/MG; ülkemizde 

bağda salkım güvesine, elmada Elma içkurduna, narda Harnup güvesine,  domateste 

Yeşilkurt ve Domates güvesine, hıyarda Pamuk yaprak kurduna, kirazda Archipslere, 

turunçgillerde Limon çiçek güvesine karşı ruhsatlıdır. Özellikle Lepidoptera takımı 

olmak üzere 1000’den fazla böcek sınıfında insektisidal etki gösterdiği bilinmektedir 

(Xu vd. 2014). Ürettiği kristal proteinler ile birçok böceği mide yolu ile öldürür. İlacı 

midesine alan böcek artık zarar veremez duruma gelir. Faydalı böceklerle zararlı 

böcekler arasındaki dengeyi bozmadığı böylece biyolojik mücadeleye de katkıda 

bulunduğu bilinmektedir.  

 

 

Bu çalışmada fungisit olarak kullanılan Fosforoz asit etkili maddesi ülkemizde patates, 

ıspanak, domates, hıyar, bağ ve marulda mildiyöye karşı ruhsat almıştır. Fosfitler, 

çeşitli bitki hastalıklarının kontrol edilmesinde etkililik göstermiştir. Phytophytora ve 

geri ölüm / kök çürüklüğü ve tüylü küf gibi Pthium tipi bitki patojenlerine karşı 

etkilidir.   

 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Üretim çalışmaları 

 

3.2.1.1 Laboratuvar konukçusu Ephestia kuehniella’nın yetiştirilmesi  

 

E. kuehniella’nın üretiminde Bulut ve Kılınçer (1987)’in belirlediği yöntem 

kullanılmıştır. E. kuehniella stok kültür olarak % 65±5 nem ve 25±1°C sıcaklık 

ortamının oluşturulduğu iklim kabinlerinde üretilmiştir. Un güvesi kültürüne dışardan 

gelen bulaşmaları önlemek için 1: 1/2: 1/4  kısım kepek: un: mısır unu olacak şekilde 

hazırlanan besin, 65°C’deki etüvde 24 saat tutulmuştur. Bu besin ortamına un güvesi 

yumurtası homojen olarak serpilmiştir. Gelişimini tamamlayarak ergin olan kelebekler 

toplanarak alt kısmında gözenek genişliği 1–2 mm olan tel kafes bulunan fanuslara 

nakledilmiştir (Şekil 3.6). Bu fanuslar yumurta elde etmek için altı kapalı olan başka 

bir fanus içine yerleştirilerek iklim odasına konulmuş ve günlük olarak yumurtalar 

toplanmıştır. Elde edilen kelebek yumurtaları petri içine konularak buzdolabında 
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saklanmıştır. Yumurtaların bir kısmı un güvesi kültürü bir kısmı da C. oculator’un 

üretimi için kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 3.6 Ephestia kuehniella a. yumurtlatma kapları, b. yetiştirme kapları (orijinal) 

 

 

3.2.1.2 Phthorimaea operculella’nın yetiştirilmesi 

 

 

Patates güvesinin yetiştirilmesinde Visser (2004) ile Maharjan ve Jung (2011)’un 

metodu modifiye edilerek kullanılmıştır. Plastik yetiştirme kaplarına (13,5 x 18 cm) 

patates yumrusu ve ergin güveler konulduktan sonra kabın üzeri tülle kapatılmıştır. 

Plastik yetiştirme kaplarındaki bulaşık patateslerden çıkış yapan ergin güveler 

aspirator yardımıyla toplanarak yumurta bırakması için boş olan plastik kaplara 

alınmış, kaplar tülle örtülmüştür. Tüllerin üzerine filtre kağıdı konulmuş, filtre 

kağıtlarının üzerine de aynı büyüklükte olan cam petriler konulmuştur. Erginlerin 

beslenmesi için plastik kapların kenarlarına bal sürülmüştür. Daha sonra üzerinde 

konukçu yumurtaları bulunan filtre kağıtları alınarak konukçu yumurtaları 

denemelerde kullanılmıştır (Şekil 3.7). Yumurtaların bir kısmı da içinde patates 

yumrusu bulunan yeni yetiştirme kaplarına aktarılarak kültürün devamlılığı 

sağlanmıştır. 
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Şekil 3.7 Patates güvesi a. yumurta elde etme kapları, b. kültürü (orijinal) 

 

 

3.2.1.3 Chelonus oculator’un yetiştirilmesi 

 

 

C. oculator, Özkan ve Özmen (2001) tarafından belirlenen yönteme göre %65±5 nem, 

25±1 ºC sıcaklık ve 16: 8 saat aydınlanma ortamının oluşturulduğu kabinlerde 

üretilmiştir. Parazitlenmiş E. kuehniella yumurtalarından yeni çıkış yapmış 

parazitoitler bal sürülen plastik kaplara alınmıştır. Üretimde 24-48 saatlik E. 

kuehniella yumurtaları arap zamkı ile kağıtlara yapıştırılarak beslenmiş ve çiftleşmiş 

parazitoitlere sunulmuştur. Bir-iki gün beklendikten sonra parazitlenmiş yumurtalar 

içinde besin karışımı bulunan kaplara alınarak gelişmesi için bırakılmıştır. Elde edilen 

ergin parazitoitler ile parazitoit kültürünün sürekliliği sağlanmıştır. 

 

 

C. oculator ayrıca patates güvesi üzerinde de yetiştirilmiştir. 0-24 saatlik P. 

operculella yumurtaları yirmidört saat süreyle parazitoite sunulmuş ve bu sürenin 

sonunda parazitlenen yumurtalar gelişmeleri için içinde patates yumrusu bulunan 

plastik kaplara aktarılmıştır (Şekil 3.8). Gelişimini tamamlayarak çıkış yapan ergin 

parazitoitler denemelerde ve parazitoit kültürünün patates güvesi üzerinde devam 

etmesi için kullanılmıştır.  
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Şekil 3.8 Patates güvesi üzerinde yetiştirilen Chelonus oculator kültürü (orijinal) 

 

 

3.2.2 Yan etki denemeleri 

 

 

Denemelerde patates alanlarında görülen zararlılar (Patates güvesi ve Patates böceği) 

ile hastalıklara karşı (Mildiyö) kullanıldığı belirlenen ruhsatlı beş adet pestisit 

seçilmiştir. Laboratuvar koşullarında C. oculator ile parazitlenmiş patates güvesi 

yumurtası, larvası ve ergin parazitoitlere, seçilen insektisitler ve fungisit için uygulama 

dozu, uygulama dozunun 1/2’si ve 1/20’si olacak şekilde ayarlanmıştır. Denemelerde 

kullanılan pestisitler yeterli miktarda saf su ile seyreltilerek çizelge 3.2’de belirtilen 

dozlarda ayarlanmıştır.  

 

Çizelge 3.2 Kullanılan pestisitlerin aktif maddeleri ve dozları 

 

Aktif Madde Adı Aktif Madde Oranı Uygulama 

Dozları 

Gamma cyhalothrin  120 g/l 20 ml/da 

Spinetoram  60 g/l 50 ml/da 

Chlorantraniliprole  400 g/l  20 ml/da 

Fosforoz Asit  200 g/l  400 ml/100 l su 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki  16000 IU/mg 200 g/100 l su 

 

3.2.3 Biyoloji çalışmaları 

 

Denemeler üç farklı sıcaklıkta (20±1°C, 25±1°C ve 30±1°C), % 65±5 nem ile 16: 8 

saat aydınlanma koşullarının sağlandığı kabinlerde yürütülmüştür. Denemelerde yeni 
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çıkış yapmış, bir gün boyunca bal ile beslenmiş ve çiftleşmiş parazitoitler 

kullanılmıştır. 24 saat sonunda bir dişi iki erkek parazitoit cam tüplere alınmış, 

beslenmeleri için bal sürülmüş ve parazitoitlere parazitlemeleri için filtre kağıtları 

üzerine yapışmış halde bulunan 0-24 saat yaşlı 40 adet Patates güvesi yumurtası 

konulmuştur. Bir gün sonra konukçu yumurtaları tüplerden alınarak, içinde patates 

yumrusu bulunan plastik kapların içerisine konulmuş ve gelişimleri günlük olarak 

takip edilmiştir. Yumurta-larva parazitoiti C. oculator’un P. operculella üzerinde 

kullanılma olanaklarının araştırıldığı denemelerde parazitleme oranı, parazitoitin çıkış 

oranı, gelişme süresi, ergin ömrü, cinsiyet oranı ve ergin ağırlığı belirlenmiştir. Ergin 

ağırlığının belirlenmesinde çıkış yapan ergin parazitoitler ömürlerini tamamladıktan 

sonra alüminyum folyo içinde 60 ºC’deki etüvde beş gün bekletilmiş, parazitoitlerin 

kuru ağırlıkları hassas terazi yardımıyla ölçülmüştür. Denemeler 10 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. 

 

 

3.2.4 Davranış çalışmaları 

 

 

Davranış çalışmalarında esas amaç süperparazitizmin etkilerinin belirlenmesidir. 

Süperparazitizmin gerçekleştirilebilmesi ve etkilerinin belirlenmesi için öncelikle 

parazitoitin temel parazitleme davranışı ve iki parazitleme arasında geçen süre 

araştırılmıştır. Yapılan tüm davranış denemelerinde bal ile beslenmiş, 2-3 günlük dişi 

parazitoitler kullanılmıştır. Denemeler % 65±5 nem, 25±1°C sıcaklık ve 16: 8 saat 

aydınlanma ortamının oluşturulduğu kabinlerde yürütülmüştür. 

 

 

3.2.4.1 Temel parazitleme davranışı  

 

 

Parazitoitin parazitlenmiş ve parazitlenmemiş konukçularda temel parazitleme 

davranışları incelenmiştir. Daha önceden parazitletilen ve parazitletilmeyen 0-24 

saatlik patates güvesi yumurtaları üzerinde dişi parazitoitin temizlenme, konukçunun 

araştırılması, sondalama, konukçudan kaçma, konukçuyu araştırmama, konukçudan 

sakınma ve parazitleme gibi davranışları (Özkan vd. 2005) belirlenmiştir (Şekil 3.9). 
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Steril filtre kağıtları üzerine yapışmış halde bulunan bir adet parazitlenmiş ve bir adet 

parazitlenmemiş konukçu yumurtası ayrı ayrı 9 cm’lik petriler içerisine konulmuş ve 

petri içine bir adet dişi parazitoit salınmıştır. Dişi parazitotin davranışı 5 dakika 

boyunca binoküler altında izlenmiştir. Her bir davranış kriterinin gerçekleştiği süre 

kronometre yardımıyla kaydedilmiştir. Aynı işlemler parazitlenmemiş konukçu 

yumurtaları içinde tekrarlanmıştır. Denemelerde bal ile beslenen, 2-3 günlük, 

parazitleme konusunda tecrübeli on dişi parazitoit kullanılmıştır. 

 

 

Temizlenme: anten, ağız parçaları, kanatlar, ovipozitör ve bacakların temizliği 

şeklinde olmaktadır. Temizlenme konukçu yumurtasıyla karşılaştıktan sonra olabildiği 

gibi petri içerisinde gelişigüzel gezinme hareketinden sonra da gerçekleşebilmektedir. 

Ağız parçaları ve antenler birinci çift bacaklarla, kanatlar ve ovipozitör üçüncü çift 

bacaklar ile temizlenmektedir.  

 

 

Konukçuyu araştırmama: parazitoitin konukçu yumurtasına doğru hareket etmesi ve 

konukçu etrafında dolaşması anlamına gelmektedir. Bu araştırma davranışında 

parazitoit antenlerini sürekli oynatarak zemine ya da konukçuya antenlerin son 

segmentini temas ettirmektedir.  

 

 

Konukçuyu araştırma: parazitoitin dinlenmesi ve hedef alanın dışında anlamsız 

yürüyüşler konukçuyu araştırmama davranışı olarak tanımlanmaktadır. Dinlenme 

hareketi konukçuya yakın ya da uzak bir yerde olabilmektedir.  

 

 

Konukçudan kaçma: Parazitoitin konukçu üzerindeki arama hareketini durdurup 

bulunduğu ortamın etrafında yürümeye başlamasıdır.  

 

 

Konukçudan sakınma: Parazitoitin konukçuyla hiç karşılaşmadan birden uçması ve 

sıçraması hareketidir. Konukçudan sakınma hareketi özellikle parazitoitin daha 

önceden parazitlenmiş bir konukçuyla karşılaşması durumunda görülebilmektedir.   
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Parazitleme: Parazitleme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle konukçunun antenler 

ile uygun olup olmadığı tespit edilir. Uygun olan konukçu ovipozitör ile delinerek 

konukçu içerisine bir adet yumurta bırakılır. Parazitleme konukçu yumurtasının farklı 

bölgelerinde gerçekleşebilmektedir.  

 

 

Sondalama: Sondalama faaliyeti konukçunun ovipozitör ile yoklanması durumudur. 

Sondalama davranışında parazitoit ovipozitörünü ile konukçu üzerinde gezdirir fakat 

parazitleme işlemini gerçekleştirmez. Parazitlenmemiş konukçularda uygunluk sadece 

antenlerle belirlenmektedir. Konukçu parazitlendikten sonra aynı parazitoit tarafından 

sondalama hareketi ile konukçu yoklanabilmektedir. Parazitoite parazitlenmiş konukçu 

verildiğinde antenler ile uygunluk belirlendikten sonra konukçu ya parazitlenmekte ya 

da reddedilmektedir. Parazitli konukçular antenler ile kontrol edilerek parazitleme 

yapılıp yapılmayacağına sondalama hareketi ile karar verilebilmektedir. Sondalama 

hareketi konukçu yumurtası yakınlarında da gerçekleşebilmektedir. Sondalama 

faaliyetinden sonra konukçu parazitlemek için reddedilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9 Chelonus oculator’un a. parazitleme, b. temizlenme davranışı (orijinal) 

 

3.2.4.2 Süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki sürenin belirlenmesi 

 

 

Bir adet 0-24 saatlik Patates güvesi yumurtası bulunan filtre kağıtları ayrı ayrı 9 cm’lik 

petrilerin içerisine konulmuş ve C. oculator tarafından bir kez parazitlenmesi 

sağlanmıştır. Başka bir dişi parazitoit tarafından 5, 10, 15, 30, 45 dakika, 1, 3, 6, 12, 

18, 24, 26, 28, 30 saat sonra beş dakikalık süre ile ikinci defa parazitletme yapılmıştır. 

Yapılan çalışma her zaman aralığı için 10 tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

 

 

a                                              b 
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3.2.4.3 Süperparazitizm denemeleri 

 

 

Filtre kağıtlarına yapışık halde bulunan 10 adet 0-24 saatlik sağlıklı P. operculella 

yumurtası, içinde bir adet dişi parazitoit bulunan cam petrilere yerleştirilmiştir. 

Parazitlenen konukçu yumurtaları gözlem yapılarak ayrı bir şablona işaretlenmiştir. 

Parazitlenmiş konukçu yumurtaları “süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki 

sürenin belirlenmesi” çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre başka bir dişi birey 

tarafından bir, iki ve üç kez parazitletilmiştir. Elde edilen bu parazitli yumurtalar 

içerisinde patates yumrusu bulunan plastik kaplara aktarılarak iklim odasında 

gelişmeye bırakılmıştır. Çıkış yapan parazitoitlerin çıkış oranı, gelişme ve ergin ömrü, 

cinsiyet oranı ile ergin ağırlığı tespit edilerek süperparazitizmin parazitoit gelişimine 

etkisi araştırılmıştır. Ergin ağırlıklarının belirlenmesinde biyoloji çalışmalarındaki 

yöntem uygulanmıştır. Denemeler 10 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

 

3.2.5 Yan etki çalışmaları 

 

3.2.5.1 Biyolojik yan etki denemeleri 

 

3.2.5.1.1 Pestisitlerin parazitlenmiş yumurtalara etkileri 

 

 

Beslenmiş ve çiftleşmiş dişi parazitoitlere (2-3 günlük) 0-24 saatlik konukçu 

yumurtası sunulmuştur. Yumurtalar tek tek parazitletildikten sonra parazitli 

yumurtalar belirtilen dozlarda hazırlanan ilaç dolu kabın içine daldırılmış ve 5 sn 

boyunca ilacın içinde tutulmuştur. Bu sürenin sonunda yumurtalar kurutulmaya 

bırakılmıştır. Açılan yumurtalardan çıkış yapan larvalar sayılarak patates yumrularının 

üzerine konulmuş ve gelişimleri takip edilmiştir. Denemeler sonrası parazitoitin çıkış 

oranı, gelişme süresi ve ergin ömrü, cinsiyet oranı ile ergin ağırlığı araştırılmıştır. 

Kuru ergin ağırlıklarının belirlenmesinde biyoloji çalışmalarındaki yöntem 

kullanılmıştır. Kontrol olarak saf su uygulaması yapılmıştır. Deneme tüm ilaçlar ve 

tüm dozlar için üç tekerrürlü kurulmuştur. Her tekerrür için 10 adet konukçu 

yumurtası ayarlanmıştır. 
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3.2.5.1.2 Pestisitlerin larva dönemine etkileri 

 

 

Parazitotin patates güvesi larvaları üzerinde akut toksisite denemeleri birinci ve 

üçüncü larva dönemine karşı yürütülmüştür. Her iki dönem için de önceden çiftleşen 

ve beslenen 2-3 günlük dişi parazitoitler ve 10’ar adet 0-24 saatlik konukçu 

yumurtaları kullanılmıştır. Birinci larva dönemi denemelerinde; 10 adet konukçu 

yumurtası parazitletilmiştir. Parazitli yumurtalar açıldıktan sonra çıkan parazitli 

konukçu larvaları, içinde belirtilen dozlarda ilaç püskürtülmüş patates yumrusu 

bulunan küçük plastik kaplara aktarılmıştır. Kontrol olarak parazitli larvalar ilaçsız 

patates yumrularına konulmuştur. 

 

 

İkinci aşamada; C. oculator tarafından parazitletilmiş patates güvesi yumurtaları her 

gün kontrol edilerek üçüncü döneme gelene kadar patatesle beslenmesi sağlanmıştır. 

Üçüncü dönemdeki parazitli larvalar belirtilen dozlarda hazırlanan ilaç dolu kabın 

içine daldırılmış ve 5 sn boyunca ilacın içinde tutulmuştur. Her bir doz için denemeler 

ayrı ayrı kurulmuştur. Uygulamadan 24 saat sonra ölü-canlı larva sayımı yapılmıştır.  

Canlı larvalar içinde patates yumrusu bulunan kaplara alınarak parazitoit çıkışı olana 

kadar takip edilmiştir.  

 

 

Laboratuvar ortamında (%65±5 nem, 25±1°C sıcaklık ve 16: 8 saat aydınlanma 

ortamı) gelişmeye bırakılan birinci ve üçüncü dönemdeki konukçu larvalarından çıkan 

parazitoitlerin çıkış ve cinsiyet oranları, gelişme ve yaşam süreleri ile ergin ağırlıkları 

araştırılmıştır. Kuru ergin ağırlıklarının hesaplanmasında biyoloji çalışmalarındaki 

yöntem uygulanmıştır. Denemeler tüm ilaçlar ve tüm dozlar için üç tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Her tekerrürde on adet konukçu larvası kullanılmıştır.  

 

3.2.5.1.3 Pestisitlerin ergin parazitoitlere kontakt etki denemeleri 

 

Seçilen pestisitlerin ergin parazitoitlerin canlı oranına etkisini belirlemek için; ilaçlar 

belirtilen dozlarda 9 cm’lik petrilerin iç yüzeylerine püskürtülmüş ve bir saat boyunca 

kurumaya bırakılmıştır. Denemelerde kullanılan pestisitler, homojen bir dağılım 
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sağlamak için, petri içlerine 1.5-2 mg/cm² ilaç olacak şekilde uygulanmıştır. Bir saat 

sonunda kuruyan petrilere 0-24 saat yaşlı 10 adet ergin parazitoit (5 dişi, 5 erkek) 

aktarılmış, beslenmeleri için kağıt şeritler üzerinde bal verilmiştir. Denemeler üç 

tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Kontrolde ilaç yerine saf su kullanılmıştır. Ölü 

ve canlı ergin parazitoitler 24, 48 ve 72 saat ara ile sayılmıştır.  

 

 

3.2.5.2 Davranışsal yan etki denemeleri 

 

 

Davranışsal yan etki denemelerinde hava akışlı Akol vd. (2003) tarafından kullanılan 

Y tüp olfaktometre düzeneği kullanılmıştır. Denemelerde 2-3 günlük beslenmiş ve 

çiftleşmiş dişi parazitoitler kullanılmıştır. Belirlenen pestisitlerin uygulama dozu, 

uygulama dozunun yarısı ve 1/20’si ayarlanarak dişi parazitoitler seçim testine tabi 

tutulmuştur. 

 

 

Deneme iki şekilde yapılmıştır. İlkinde Y tüpün bir koluna ayrı ayrı kurutma kağıdına 

emdirilmiş her bir pestisitin belirtilen dozları, Y tüpün diğer bir koluna da temiz hava 

gelecek şekilde düzenek kurulmuştur. İkinci denemede ise Y tüpün pestisit emdirilmiş 

kağıt bulunan koluna ek olarak bir adet patates güvesi yumurtası, diğer kola ise temiz 

hava konulmuştur. Denemelerde kullanılan dişi parazitotiler beş dakika süre ile 

izlenmiştir. Süreler kronometre yardımıyla tutulmuştur. Parazitoitin yöneldiği tarafta 4 

cm boyunca hareket etmesi sonucunda süre durdurulmuş ve parazitoitin tercih ettiği 

yön kaydedilmiştir (Şekil 3.9). Denemede kullanılan ekipmanlar her denemeden sonra 

% 70’lik alkol ile temizlenmiştir. Kontrol olarak saf su kullanılmıştır. Davranış 

denemeleri on dişi birey ile üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. 
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Şekil 3.10 Denemelerde kullanılan Y tüp olfaktometre düzeneği 

 

3.3 Değerlendirme Yöntemleri 

 

 

Denemelerden çıkan sonuçlara, Minitab 18 paket programında varyans analizi 

uygulanmıştır. Farklı sıcaklıklarda biyoloji ve süperparazitizmin etkileri denemelerinin 

sonuçlarında 0.05 hata sınırları içinde ortalamalar arasındaki farklılık Tukey testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Y tüp olfaktometrede seçim testinde oranlar 

arasındaki farkın karşılaştırmasında SPSS 24 paket programında bağımsız iki oran 

arasındaki farka ilişkin Z-testi kullanılmıştır. Pestisitlerin ergin parazitoitlere etki 

oranının hesaplanmasında % Abbott (Abbott 1925)  formülünden yararlanılmıştır. Etki 

oranlarına ait elde edilen sonuçlar IOBC’nin, ilaçların laboratuvar koşullarında doğal 

düşmanlara etkileri için belirlediği sınıflandırmaya göre [1: Az zararlı veya zararsız (< 

30), 2: Orta derece zararlı (%30–79), 3: Zararlı (>79)] değerlendirilmiştir 

(http://www.tagem.gov.tr). % Abbott formülü aşağıda verilmiştir. 

 

                        Kontrolde canlı (%)– İlaçlıda canlı (%) 

Etki (%) = ------------------------------------------------------- x 100 

                                         Kontrolde canlı (%) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagem.gov.tr/
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

 

4.1 Biyoloji Çalışmaları 

 

 

Yumurta-larva parazitoiti C. oculator’un P. operculella üzerindeki bazı biyolojik 

özellikleri 20±1ºC, 25±1ºC, 30±1ºC sıcaklık, % 65±5 oransal nem, 16:8 saat 

aydınlanma ortamının sağlandığı kabinlerde ilk kez ortaya konulmuştur. Yapılan 

denemelerde parazitoitin gelişme süresi, ergin ömrü, çıkış ve cinsiyet oranı ile ergin 

kuru ağırlığı belirlenmiştir. 

 

 

4.1.1 Farklı sıcaklıkların Chelonus oculator çıkış oranına etkisi 

 

Yapılan çalışmada düşük sıcaklıklarda parazitoit çıkış oranının düşük olduğu, 

parazitoitin çıkış oranının sıcaklık artışına paralel olarak arttığı ve bu artışın 

istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır (df = 2, F = 25,02,  P = 0,000). 

30°C’deki çıkış oranının diğer sıcaklıklara oranla daha fazla olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.1). 

 

Çizelge 4.1 Sıcaklığın Chelonus oculator çıkış oranına etkisi 

 

*: Aynı sütunda farklı harf olan ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (Tukey; P≤0.05). 

 

 

 

 

Sıcaklık  

(°C) 

Konukçu  

Yumurta 

sayısı 

(adet) 

Meydana 

gelen güve 

sayısı  

(adet) 

Güve 

Çıkış Oranı 

 (%) 

Meydana 

gelen 

parazitoit 

sayısı 

(adet) 

Parazitoit 

Çıkış 

Oranı 

 (%) 

    ♂ ♀  

20 n:400 50 12,50 15 3  4,5 C* 

25 n:400 51 12,75 31 15 11,5 B 

30 n:400 15  3,75 57 25 20,5 A 
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4.1.2 Sıcaklığın parazitoitin gelişme süresine etkisi 

 

 

Sıcaklığın hem dişi hem de erkek bireylerin gelişme süresini önemli ölçüde etkilediği, 

20°C’de gelişme süresinin en uzun olduğu sonucuna varılmıştır (Ferkek=345.55, 

P=0.000, df=2; Fdişi=110.01, P= 0.000, df=2). 20°C’de dişi bireyler erkek bireylere 

göre daha kısa sürede gelişim gösterse de aradaki fark önemli bulunmamıştır (df = 2, 

F20 = 0.37,  P = 0.695). Hem erkek hem de dişi bireylerin gelişme süreleri en az 

25°C’de bulunmuştur. Diğer taraftan 25 ve 30°C’de çıkış yapan dişi bireylerin gelişme 

süresi erkek parazitoitlerden daha uzun sürmüş ve aradaki fark önemli bulunmuştur 

(F25 = 5.87,  P = 0.004, df = 2; F30 = 7.92,  P = 0.001, df= 2). (Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.2 Sıcaklığın Chelonus oculator gelişme süresine etkisi 

 

Sıcaklık  

(°C) 

Gelişme süresi (gün) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

20 49.00±2.00 Aa 

(47-53) 

n=3 

52.27±1.64 A*a** 

(43-64) 

n=15 

51.72±1.42 Aa 

(43-64) 

n=18 

25 28.00±0.63 Ca 

(25-33) 

n=15 

25.71±0.31 Cb 

(24-29) 

n=31 

26.46±0.33 Cb 

(24-33) 

n=46 

30 31.76±0.39 Ba 

(27-36) 

n=25 

29.07±0.39 Bb 

(23-34) 

n=57 

29.89±0.33 Bb 

(23-36) 

n=82 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 

   

 

4.1.3 Sıcaklığın parazitoitin ergin ömrüne etkisi 

 

 

Yapılan çalışmada, sıcaklığın hem dişi hem de erkek bireylerin ergin ömrünü 

etkilediği sonucuna varılmıştır (Ferkek=84.89, P= 0.000, df=2; Fdişi=40.10, P= 0.000, 

df=2). Aynı sıcaklıkta çıkış yapan dişi ve erkek bireylerin yaşam süreleri arasındaki 

fark istatistiki olarak önemsizdir (F20 = 0.91,  P = 0.413, df = 2; F25 = 0.46,  P = 0.634, 

df = 2; F30 = 2.9,  P = 0.058, df= 2) (Çizelge 4.3). 
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Çizelge 4.3 Sıcaklığın Chelonus oculator’un ergin ömrüne etkisi 

 

Sıcaklık  

(°C) 

Ergin ömrü (gün) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

20 18.67±4.71 Ba 

(13-28) 

n=3 

33.40±4.65 A*a** 

(9-63) 

n=15 

30.94±4.13 Ba 

(9-63) 

n=18 

25 45.73±3.75 Aa 

(16-68) 

n=15 

41.71±2.29 Aa 

(3-55) 

n=31 

43.02±1.97 Aa 

(24-33) 

n=46 

30 14.28±1.65 Ba 

(0-22) 

n=25 

9.26±1.15 Ba 

(0-22) 

n=57 

10.79±0.97 Ca 

(25-36) 

n=82 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 
 

4.1.4 Sıcaklığın Chelonus oculator’un ergin ağırlığına etkisi 

 

 

Sıcaklığın ergin ağırlığını hem erkek hem dişi bireylerde önemli ölçüde etkilediğini 

göstermektedir (Ferkek=14.16, P= 0.000, df=2; Fdişi=21.15, P= 0.000, df=2). Elde edilen 

sonuçlara göre, ortalama ergin ağırlığının 25ºC’de daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Ayrıca her üç sıcaklıkta da dişi bireylerin ergin ağırlığı erkek bireylerinkinden daha 

çok olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.4). 

 

Çizelge 4.4 Sıcaklığın Chelonus oculator’un ergin ağırlığına etkisi 

 

Sıcaklık  

(ºC) 

Ergin ağırlığı (mg) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

20 1.00±0.17 Ba 

(13-28) 

n=3 

0.89±0,20 B*a** 

(9-63) 

n=15 

0.91±0.17 Ba  

(9-63) 

n=18 

25 1.79±0.18 Aa 

(1-3) 

n=15 

1.25±0.11 Ab 

(0.5-3.8) 

n=31 

1.43±0.10 Aab 

(0.5-3.8) 

n=46 

30 0.80±0.06 Ba 

(0.1-1.3) 

n=25 

0.70±0.03 Ba 

(0.1-1.2) 

n=57 

0.73±0.03 Ba 

(0.1-1.3) 

n=82 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 
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4.1.5 Sıcaklığın Chelonus oculator’un cinsiyet oranına etkisi 

 

 

Cinsiyet oranı, toplam erkek ve dişi bireyler üzerinden belirlenmiştir. Yapılan 

denemeler sonucunda farklı sıcaklıklardan çıkış yapan bireylerin cinsiyet oranları 

sırasıyla (dişi: erkek) 1:5; 1:2.1; 1:2.28 olmak üzere her üç sıcaklık derecesi içinde 

erkek bireylerin lehine bulunmuştur (Çizelge 4.5). 

 

 

Çizelge 4.5 Sıcaklığın parazitoitin cinsiyet oranına etkisi 

 

Sıcaklık (ºC) ♂ 

Birey sayısı (adet) 

♀ 

Birey sayısı (adet) 

♂/♀ 

Cinsiyet oranı 

(E:D) 

20 15 3 5: 1 

25 31 15 2,1: 1 

30 57 25 2,28: 1 

 

 

4.2 Davranış Denemeleri 

 

Davranış çalışmaları üç aşamadan oluşmuştur: 

1- Temel Parazitleme Davranışı 

2- Süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki sürenin belirlenmesi 

3- Süperparazitizm Denemeleri 

 

 

4.2.1 Temel parazitleme davranışı 

 

 

Parazitlenmiş ve parazitlenmemiş patates güvesi yumurtalarında bağımsız iki grup t-

testi uygulanarak C. oculator’un her bir davranışının ortalama süreleri arasındaki fark 

ortaya konulmuştur.  

 

Denemeye tabi tutulan tüm dişi parazitoitler temizlenme davranışı göstermiş; 

parazitlenmemiş ve parazitlenmiş konukçularda parazitoitin “temizlenme” davranışı 
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bakımından harcadıkları ortalama süreler arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır (df=17, T=-1.03, P=0.318). Benzer şekilde “konukçuyu 

araştırmama” davranışında da parazitoitin parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 

konukçularda harcadıkları ortalama süreler arasındaki farkın önemsiz olduğu 

bulunmuştur (df=10, T=2,02, P=0,071). 

 

 

C. oculator’un “konukçuyu araştırma” ve “sondalama” davranışlarına ayrı ayrı 

incelendiğinde; söz konusu davranışların parazitli konukçularda parazitlenmemiş 

konukçulara göre daha uzun sürdüğü bulunmuştur (df=17, Tkonukçuyu araştırma=-2,82, 

P=0.012), (df=17, Tsondalama=-3,17, P=0,006).  

 

 

“Parazitleme” davranışı için harcanan süre, parazitlenmemiş konukçularda 

parazitlenmiş konukçulara oranla daha fazla olup aradaki fark istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (df=10, T=2,91, P=0,016). Parazitleme davranışının en fazla 2.2 dakika 

sürdüğü gözlenmiştir. 

 

 

Parazitlenmiş konukçularda “konukçudan kaçma” ve “konukçudan sakınma” 

davranışları, parazitoitin toplam harcadığı sürenin çok küçük bir oranını içermektedir. 

C. oculator’a parazitlenmemiş konukçu yumurtası verildiğinde “konukçudan kaçma” 

ve “konukçudan sakınma” davranışları gözlenmemiştir. Bu nedenle parazitletilmiş ve 

parazitletilmemiş konukçularda bu iki davranış kriteri süre bakımından 

karşılaştırılamamıştır. Konukçudan kaçma davranışını parazitlenmiş konukçularda 

yalnızca 2 birey ortalama 6.2 sn’de gerçekleştirmiştir. “Konukçudan sakınma” 

davranışı da yalnızca bir birey tarafından ortalama 2.9 sn’de gerçekleştirilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 Chelonus oculator’un her bir davranış kriterinin gerçekleştiği süre  

 
Davranış kriterleri Süre (saniye) 

Ortalama± S. sapma 

(min-maks) 

Parazitlenmemiş konukçu 

n=10 

Parazitlenmiş konukçu 

n=10 

Temizlenme* 73.0 ±18.9 a 

(16-183) 

98.8±16.5 a 

(25-188) 
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Çizelge 4.6 Chelonus oculator’un her bir davranış kriterinin gerçekleştiği süre 

(devam) 

 

Konukçunun 

araştırılması* 

42.1 ±11.2 b 

(3-102) 

85.1±10.4 a 

(18-119) 

Konukçuyu 

araştırmama* 

107.6±26.3 a 

(0-257) 

51.6±8.7 a 

(23-101) 

Parazitleme* 57.1 ±12.2 a 

(19-132) 

19.9±3.8 b 

(7-39) 

Sondalama * 10.9 ±4.2 b 

(0-35) 

30.5±4.6 a 

(10-55) 

Konukçudan 

kaçma** 

                   - 6.2±4.6 

(0-44) 

Konukçudan 

sakınma** 

                   - 2.9±2.9 

(0-29) 
*Aynı satırdaki ortalamalar arasındaki farkı göstermektedir (Bağımsız 2 grup t-testi P≤ 0.05). 

**İstatistik analiz yapılamamıştır. 

 

 

4.2.2 Süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki sürenin belirlenmesi 

 

Süperparazitlenme etkisinin belirlenmesinde öncelikle iki parazitleme arasındaki 

sürenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreyi belirlemek için bir kere parazitletilen P. 

operculella yumurtaları on dört farklı sürede tekrar parazitletilmek üzere parazitoite 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.7 Chelonus oculator ile süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki süre 

 

İki parazitizm 

arasındaki süre 

n Konukçunun 

reddedilmesi (%) 

Süperparazitizim  

(%) 

5 dakika 10 90 10 

10 dakika 10 90 10 

15 dakika 10 80 20 

30 dakika 10 70 30 

45 dakika 10 60 40 

1 saat 10 100 - 

3 saat 10 30 70 

6 saat 10 20 80 

12 saat 10 20 80 

18 saat 10 40 60 

24 saat 10 30 70 

26 saat 10 30 70 

28 saat 10 50 50 

30 saat 10 50 50 
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Şekil 4.1. Chelonus oculator ile süperparazitizmde iki parazitleme arasındaki süre 

 

 

Parazitlenmiş yumurtalar birinci parazitlemeden 5 ve 10 dakika sonra tekrar 

parazitoite verildiğinde sadece birer tanesinin parazitli yumurtaları yeniden 

parazitlemeyi tercih ettiği gözlenmiştir. İki parazitizm arasındaki sürede arttıkça 

süperparazitlenme oranı da artmış, parazitlenmeden 1 saat sonra ise sunulan hiçbir 

konukçuda süperparazitizm görülmemiştir. En yüksek süperparazitizm birinci 

parazitletmeden 6 ve 12 saat sonra yapılan denemelerde görülmüştür. Bu sürelerden 

sonraki parazitletmelerde süperparazitizm oranında düşüş görülmüştür (Çizelge 4.7, 

Şekil 4.1). 

 

 

4.2.3 Süperparazitizm Denemeleri 

 

4.2.3.1 Süperparazitizmin parazitoitin çıkış oranına etkisi 

 

Yapılan çalışmada çıkış oranı bir, iki ve üç kez parazitletilen yumurtalardan çıkan dişi 

ve erkek parazitoitler sayılarak yüzdeye (%) çevrilmiştir. Yapılan varyans analizi 

sonucunda, parazitlenme sayısının çıkış oranını istatistiksel açıdan önemli ölçüde 

etkilediği görülmüştür (df=2, F=23.74, P=0.000). En az birey üç kez yapılan 
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parazitlemede elde edilirken en yüksek çıkış oranı da üç kez yapılan parazitlemede 

elde edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.8 Parazitoitin çıkış oranına süperparazitizmin etkisi 

 

Parazitlenme 

Sayısı 

Parazitlenen 

Yumurta sayısı 

Çıkış yapan 

Birey sayısı 

Çıkış Oranı 

(%) 

  ♂ ♀  

1 n:93 18 5   23.66 C* 

2 n:60 18 13 51.67 B 

3 n:29 22 3 86.21 A 
Aynı sütundaki (*) farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki farklar istatistiki açıdan 

önemlidir (Tukey, P≤0.05). 

 

 

4.2.3.2 Süperparazitizmin gelişme süresine etkisi 

 

 

Bir, iki ve üç kez C. oculator ile P. operculella yumurtaları parazitletilmiştir. Tüm 

parazitletmelerde çıkış yapan erkek ve dişi bireylerin gelişme süreleri araştırılmıştır. 

Sonuçlara varyans analizi yapılmış ve farklı grupların belirlenmesinde Tukey 

yönteminden yararlanılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.9’a göre; konukçunun parazitlenme sayısındaki artışın çıkış yapan erkek ve 

dişi parazitoitlerin gelişme sürelerine önemli ölçüde etki etmediği bulunmuştur (df=2, 

Ferkek=0.46, P=0.631; df=2, Fdişi=1.38, P=0.277). Hem dişi hem erkek parazitoitlerde 

en uzun gelişme süresi iki kez parazitletmede, en kısa gelişme süresi bir kez 

parazitletmede saptanmıştır. Ayrıca tüm parazitleme derecelerinde de çıkan dişi 

parazitoitlerin ortalama gelişme sürelerinin erkek bireylerinkinden daha fazla sürdüğü 

tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.9 Süperparazitizmin parazitoitin gelişme süresine etkisi 

 

Parazitlenme 

Sayısı 

Gelişme süresi (gün) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

1 25.60±0.40 Aa 

(25-27) 

n=5 

25.17±0.09 A*a** 

(25-26) 

n=18 

25.26±0.11 Ba 

(25-27) 

n=23 

2 27.54±0.66 Aa 

(25-34) 

n=13 

25.61±0.23 Ab 

(25-28) 

n=18 

26.42±0.35 Aab 

(25-34) 

n=31 

3 27.00±1.73 Aa 

(21-30) 

n=3 

25.36±0.43 Aa 

(21-28) 

n=22 

25.56±0.43 ABa 

(21-30) 

n=25 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 

 

 

4.2.3.3 Süperparazitizmin ergin ömrüne etkisi 

 

 

Süperparazitizmin dişi parazitoitin ergin ömrü üzerinde etkili olmadığı görülmüştür 

(F=0.20, P=0.821, df=2). Erkek parazitoitlerde ise en uzun ergin ömrü bir kez 

parazitletmede, en kısa ergin ömrü ise iki kez parazitletmede saptanmıştır (df=2, 

F=3.51, P=0.037). İki ve üç kez parazitleme yapılan denemede dişi bireylerin ergin 

ömrü erkek parazitoitlerin ortalama ergin ömründen uzun bulunmasına rağmen aradaki 

fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.10 Süperparazitizmin parazitoitin ergin ömrüne etkisi 

 
Parazitlenme 

Sayısı 

Ergin ömrü (gün) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

1 46.80±4.30 Aa 

(37-61) 

n=5 

50.00±1.53 A*a** 

(32-58) 

n=18 

49.30±1.50 Aa 

(32-61) 

n=23 

2 49.92±2.60 Aa 

(32-63) 

n=13 

37.72±4.79 Ba 

(1-62) 

n=18 

42.84±3.10 Aa 

(1-63) 

n=31 

3 47.33±9.18 Aa 

(29-57) 

n=3 

43.32±2.52 ABa 

(18-60) 

n=22 

43.80±2.40 Aa 

(18-60) 

n=25 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 
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4.2.3.4 Süperparazitizmin ergin ağırlığına etkisi 

 

 

Farklı sayılarda parazitletilen yumurtalardan çıkan dişi ve erkek parazitoitlerin kuru 

ağırlıkları ölçülmüştür. Konukçularda parazitlenme sayısı arttıkça ne erkek ne de 

dişilerin ağırlığında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür (df=2, Ferkek=0.51, 

P=0.606; df=2, Fdişi=0.07, P=0.934). Her üç parazitletme sayısında da çıkış yapan dişi 

parazitoitlerin ergin ağırlıklarının erkek bireylerinkinden daha fazla olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 4.11). 

 

 

Çizelge 4.11 Süperparazitizmin parazitoitin ergin ağırlığına etkisi 

 

Parazitlenme 

Sayısı 

Ergin ağırlığı (mg) 

♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

♂+♀ 

Ort.±st.hata 

(min.-maks.) 

1 1.76±0.37 Aa 

(0.9-2.8) 

n=5 

1.27±0.10 A*a** 

(0.6-2.4) 

n=18 

1.38±0.12 Aa 

(0.6-2.8) 

n=23 

2 1.72±0.15 Aa 

(0.8-2.7) 

n=13 

1.29±0.10 Aa 

(0.6-2.1) 

n=18 

1.47±0.09Aa 

(0.6-2.7) 

n=31 

3 1.87±0.41 Aa 

(1.1-2.5) 

n=3 

1.39±0.07 Aa 

(0.9-2.1) 

n=22 

1.45±0.08 Aa 

(0.9-2.5) 

n=25 
Aynı sütundaki farklı büyük harfler (*) ve aynı satırdaki farklı küçük harfler (**) arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemlidir (Tukey, P≤0.05). 

 

 

4.3 Yan etki çalışmaları 

 

 

Denemelerde patates alanlarında görülen zararlılar (Patates güvesi ve Patates böceği) 

ile hastalıklara karşı (Mildiyö) kullanıldığı belirlenen ruhsatlı beş adet pestisit 

seçilmiştir. Seçilen pestisitlerin uygulama dozu, uygulama dozunun yarısı ve 1/20’si 

laboratuvar koşullarında biyolojik ve davranışsal yan etki denemelerinde 

kullanılmıştır. Denemede 2-3 günlük çiftleşmiş ve beslenmiş dişi parazitoitler 

kullanılmıştır.  
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4.3.1 Biyolojik yan etki denemesi 

 

4.3.1.1 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin etkileri 

 

 

Denemede ele alınan ürünlerden Chlorantraniliprole’un 1/20 dozu, Bt’nin yarı ve 

uygulama dozlarında, fosforoz asitin 1/2 dozunda yeterli parazitoit çıkışı olmadığı için 

istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır.  

 

 

4.3.1.1.1 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş patates güvesi yumurtalarından çıkış 

yapan parazitoitlerin çıkış oranları yüzde olarak hesaplanmış ve çizelge 4.12’de 

gösterilmiştir. İnsektisitlerden Chlorantraniliprole’un 1/20 dozunda ve Bt’nin yarı ve 

uygulama dozlarında parazitoit çıkışı olmadığından çıkış oranları hesaplanamamıştır. 

Diğer dozlar için çıkışlar görülmüş ve kontrole göre çıkış oranlarında azalma 

saptanmıştır. 

 

 

Çizelge 4.12 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi 

 

Etkili madde Doz miktarı Çıkış oranı (%) 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20 29.03 

n:9 

1/2 11.77 

n:4 

UD 13.88 

n:5 

Spinetoram  1/20 16.12 

n:5 

1/2 12.50 

n:4 

UD 12.12 

n:4 
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Çizelge 4.12 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - 

1/2 2.70 

n:1 

UD 3.03 

n:1 

Fosforoz Asit  

 

1/20 40.63 

n:13 

1/2 - 

UD 2.78 

n:1 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki  1/20 46.67 

n:14 

1/2 - 

UD - 

Kontrol Saf su 67.44 

n:29 

 

Çıkış oranlarına bakıldığında her bir ilaç için doz arttıkça çıkış oranının azaldığı 

görülmektedir. Yüzde oranlarına bakıldığında ilaca daldırılmış yumurtaların en fazla 

Chlorantraniliprole etkili maddeli insektisitin 1/20 dozu ile Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki aktif maddesinin 1/2 ve uygulama dozundan etkilendiği görülmektedir. 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki ve fosforoz asitin 1/20 dozundan çıkış yapan birey 

sayısı diğer bitki koruma ürünlerine göre daha yüksek bulunmuş, en fazla çıkış Bt’nin 

1/20 dozunda tespit edilmiştir. 

 

 

4.3.1.1.2 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

gelişme süresine etkisi 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş patates güvesi yumurtalarından çıkan 

parazitoitlerin gelişme süreleri çizelge 4.13’de verilmiştir. Gamma cyhalothrin, 

Spinetoram ve fosforoz asit aktif maddeli preparatlarda gelişme süresi doza bağlı 

olarak artış göstermiştir. Kontrolle kıyaslandığında Bt haricindeki diğer ürünlerde hem 

dişi hem de erkek parazitoitlerin gelişme sürelerinin uzadığı söylenebilir.  
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Çizelge 4.13 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

gelişme süresine etkisi 

 

Etkili madde Doz miktarı Gelişme süresi (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin 

 

1/20 22.2±1.20 

n=5 

26.0±1.70 

n=4 

1/2 29.0±0.58 

n=3 

29.0±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 27.0±1.73 

n=4 

30.0±0.00 

n=1 

Spinetoram 1/20 28.33±0.33 

n=3 

28.50±0.50 

n=2 

1/2 27.0±1.00 

n=3 

22.0±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 30.0±0.00 

n=2 

32.0±0.00 

n=2 

Chlorantraniliprole 

 

1/20 - - 

1/2 - 36.0±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 25.0±0.00 

n=1 

- 

Fosforoz Asit 

 

1/20 31.00±1.68 

n=2 

30.27±1.29 

n=11 

1/2 - - 

Uygulama dozu 33.0±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki 

 

1/20 23.67±2.15 

n=3 

27.73±1.65 

n=11 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Kontrol Saf su 25.79±5.92 

n=19 

27.10±0.74 

n=10 

 

4.3.1.1.3 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş patates güvesi yumurtalarından çıkan 

erginlerin yaşam süreleri çizelge 4.14’de verilmiştir. Gamma cyhalothrin ve 

spinetoram etkili maddesinin uygulama dozunda yaşam süreleri hem dişi hem de dişi 

parazitotiler için kontrole göre azalma göstermiştir. Bt ve fosforoz asitin 1/20 dozunda 

ise hem dişi hem de erkek bireylerin yaşam süreleri kontrole göre uzamıştır.  
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Çizelge 4.14 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Ergin ömrü (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20 30±2.32 

n=5 

31.0±3.24 

n=4 

1/2 36.0±3.47 

n=3 

28.0±0.00 

n=1 

UD 28.0±2.79 

n=4 

35.0±0.00 

n=1 

Spinetoram  1/20 37.0±4.05 

n=3 

28.5±3.51 

n=2 

1/2 45.33±0.88 

n=3 

52.0±0.00 

n=1 

UD 28.0±5.02 

n=2 

35.0±6.02 

n=2 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - 

1/2 - 4.0±0.00 

n=1 

UD 44.0±0.00 

n=1 

- 

Fosforoz Asit  

 

1/20 38.50±2.25 

n=2 

37.64±4.84 

n=11 

1/2 - - 

UD 6.0±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

 

1/20 50.00±1.86 

n=3 

39.45±5.05 

n=11 

1/2 - - 

UD - - 

Kontrol Saf su 30.95±3.90 

n=19 

36.00±3.93 

n=10 

 

4.3.1.1.4 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş patates güvesi yumurtalarından çıkan 

erginlerin ağırlıkları çizelge 4.15’de verilmiştir. Ele alınan tüm dozlar için her iki 

cinsiyette de ergin ağırlıkları kontrole göre düşüş göstermiştir.  
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Çizelge 4.15 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi 

 

 Etkili Madde  Doz  miktarı  Ergin ağırlığı (mg) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  0.9±0.10 

n=5 

0.8±0.07 

n=4 

1/2 1.0±0.10 

n=3 

0.7±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 0.8±0.05 

n=4 

0.9±0.00 

n=1 

Spinetoram  1/20 1.53±0.32 

n=3 

0.9±0.10 

n=2 

1/2 1.1±0.27 

n=3 

1.7±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 0.95±0.05 

n=2 

0.65±0.05 

n=2 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - 

1/2 - 1.2.0±0.00 

n=1 

Uygulama dozu 0.7.0±0.00 

n=1 

- 

Fosforoz Asit  

 

1/20 1.00±0 

n=2 

0.99±0.65 

n=11 

1/2 - - 

Uygulama dozu 1.1.0±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

 

1/20 0.87±0.24 

n=3 

1.30±0.70 

n=11 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Kontrol Saf su 1.4±0.68 

n=19 

1.5±0.86 

n=10 

 

 

4.3.1.1.5 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi 

 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş patates güvesi yumurtalarından çıkış 

yapan parazitoitlerin cinsiyet oranları çizelge 4.16’da verilmiştir. Gamma cyhalothrin 

ve spinetoram uygulanan patates güvesi yumurtalarından çıkış yapan parazitoitlerin 

cinsiyet oranları uygulanan tüm dozlar için kontrol ile paralellik göstermekte olup 
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erkek lehine sonuçlanmıştır. Bt ve fosforoz asit uygulanan konukçulara bakıldığında 

ise cinsiyet oranının dişi lehine geliştiği görülmektedir. 

 

Çizelge 4.16 Parazitlenmiş konukçu yumurtalarına uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Cinsiyet oranı (♂/♀) 

♂ 

Birey 

sayısı 

(adet) 

♀ 

Birey sayısı 

(adet) 

♂/♀ 

Cinsiyet oranı 

(E:D) 

Gamma 

cyhalothrin  

 

1/20  5 4 1.25:1 

1/2 3 1 3:1 

Uygulama dozu 4 1 4:1 

Spinetoram  1/20 3 2 1.5:1 

1/2 3 1 3:1 

Uygulama dozu 2 2 1:1 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - - 

1/2 - 1 - 

Uygulama dozu - - - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 2 11 0.2:1 

1/2 - - - 

Uygulama dozu 1 - - 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 3 11 0.3:1 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 

Kontrol Saf su 19 10 1.9:1.0 

 

 

4.3.1.2 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoite 

etkisi 

 

 

Denemede ele alınan ürünlerden Gamma cyhalothrin ve fosforoz asitin 1/2 ve 

uygulama dozu, spinetoram ve Chlorantraniliprole’un tüm dozlarında yeterli parazitoit 

çıkışı olmadığı için istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır. Birinci dönem parazitli 

larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoite ait çıkış oranı, gelişme ve ergin ömrü ile 

cinsiyet oranı sonuçları çizelge 4.17-4.21’de verilmiştir. 
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İnsektisitlerden spinetoram ve chlorantraniliprole’un her üç dozunda da parazitoit 

gelişimi olmadığından çıkış oranları hesaplanamamıştır. Ele alınan diğer ürünlerde 

kontrole göre bir azalma saptanmıştır. 

 

 

Çizelge 4.17 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Çıkış oranı 

(%) 

Gamma cyhalothrin  1/20  10 

n=3 

1/2 - 

Uygulama dozu - 

Spinetoram  1/20 - 

1/2 - 

Uygulama dozu - 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - 

1/2 - 

Uygulama dozu - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 3.33 

n=1 

1/2 - 

Uygulama dozu - 

Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 16.67 

n=5 

1/2 6.67 

n=2 

Uygulama dozu - 

Kontrol Saf su 56.67 

n=17 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş birinci dönem patates güvesi 

larvalarında gelişen parazitoitlerin gelişme süreleri çizelge 4.18’de verilmiştir. 

Uygulama yapılan larvalardan gelişen parazitoitlerin gelişme sürelerinin kontrole göre 

uzadığı görülmektedir.   
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Çizelge 4.18 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

gelişme süresine etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Gelişme süresi (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  34.66±0.33 

n=3 

- 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Spinetoram  1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Fosforoz Asit 

 

1/20 - 37.00±0.00 

n=1 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

1/20 41.00±0.00 

n=2 

38.33±2.97 

n=3 

1/2 34.00±0.00 

n=1 

37.00±0.00 

n=1 

Uygulama dozu - - 

Kontrol Saf su 26.54±0.69 

n=13 

27.50±0.29 

n=4 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş birinci dönem patates güvesi 

larvalarından çıkan erginlerin yaşam süreleri çizelge 4.19’da verilmiştir. Uygulama 

yapılan larvalarda gelişen parazitoitlerin ömürlerinin kontrole göre azaldığı 

görülmektedir. 

 

 

Çizelge 4.19 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Ergin ömrü (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  19.6±14.28 

n=3 

- 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 
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Çizelge 4.19 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi (devam) 

 

Spinetoram  1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Chlorantraniliprole   1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 - 14.00±0.00 

n=1 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

 

1/20 14.00±0.00 

n=2 

12.33±2.97 

n=3 

1/2 21.00±0.00 

n=1 

46.00±0.00 

n=1 

Uygulama dozu - - 

Kontrol Saf su 31.69±1.25 

n=13 

29.75±2.29 

n=4 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 1. dönem patates güvesi larvalarından 

çıkan erginlerin ağırlıkları çizelge 4.20’de verilmiştir. Uygulama yapılan larvalarda 

gelişen parazitoitlerin ergin ağırlıklarının gamma cyhalothrinin 1/20 dozu haricinde 

kontrole göre azaldığı görülmektedir.   

 

 

Çizelge 4.20 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Ergin ağırlığı (mg) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  1/20  1.3±0.24 

n=3 

- 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Spinetoram  1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Chlorantraniliprole  1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 
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Çizelge 4.20 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi (devam) 

 

Fosforoz Asit  1/20 - 0.9±0.00 

n=1 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

 

1/20 0.7±0.00 

n=2 

0.7±0.03 

n=3 

1/2 0.5±0.00 

n=1 

1.3±0.00 

n=1 

Uygulama dozu - - 

Kontrol Saf su 1.00±0.04 

n=13 

1.00±0.06 

n=4 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 1. dönem patates güvesi larvalarından 

çıkan erginlerin cinsiyet oranları çizelge 4.21’de verilmiştir. Uygulama yapılan 

larvalarda gelişen parazitoitler az sayıda olduğundan cinsiyet oranları ile ilgili kesin 

bir kanıya varmak mümkün olmamıştır. 

 

 

Çizelge 4.21 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı  Cinsiyet oranı (♂/♀) 

♂ 

Birey 

sayısı 

(adet) 

♀ 

Birey sayısı 

(adet) 

♂/♀ 

Cinsiyet oranı 

(E:D) 

Gamma 

cyhalothrin  

 

1/20  3 0 3:0 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 

Spinetoram  1/20 - - - 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - - 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 0 1 0:1 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 
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Çizelge 4.21 Parazitlenmiş birinci dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi (devam) 

 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 2 3 0.7:1 

1/2 1 1 1:1 

Uygulama dozu - - - 

Kontrol Saf su 13 4 3.25:1.0 

 

 

4.3.1.3 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin 

parazitoitlere etkisi 

 

 

Seçilen pestisitlerin uygulama dozu, uygulama dozunun yarısı ve 1/20’si ile yapılan 

biyolojik yan etki denemelerinde üçüncü dönem P. operculella larvalarından yeterli 

sayıda parazitoit çıkmadığından sonuçlara istatistik analiz yapılamamıştır Çizelge 

4.22-4.26’da çıkış oranı, gelişme süresi, ergin ömrü ile cinsiyet oranı verilmiştir. 

 

 

İnsektisitlerden spinetoramın her üç dozunda da parazitoit gelişimi olmadığından çıkış 

oranları hesaplanamamıştır. Ele alınan diğer ürünlerde kontrole göre bir azalma 

saptanmış olup, doz arttıkça çıkış oranları azalmaktadır (Çizelge 4.22). 

 

 

Çizelge 4.22 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Çıkış oranı 

(%) 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  6.67 

n=2 

1/2 6.67 

n=2 

Uygulama dozu - 

Spinetoram  1/20 - 

1/2 - 

Uygulama dozu - 
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Çizelge 4.22 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

çıkış oranına etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 3.33 

n=1 

1/2 3.33 

n=1 

Uygulama dozu - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 13.33 

n=4 

1/2 3.33 

n=1 

Uygulama dozu 3.33 

n=1 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki  1/20 10 

n=3 

1/2 3.33 

n=1 

Uygulama dozu 3.33 

n=1 

Kontrol Saf su 70 

n=21 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 3. dönem patates güvesi larvalarında 

gelişen parazitoitlerin gelişme süreleri Çizelge 4.23’te verilmiştir. Gelişme süreleri 

kontrole göre azaldığı bulunmuştur. 

 

 

Çizelge 4.23 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

gelişme süresine etkisi 

 

Etkili madde Doz miktarı Gelişme süresi (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  1/20  17.00±0.00 

n=1 

17.00±0.00 

n=1 

1/2 24.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Spinetoram  1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 
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Çizelge 4.23 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

gelişme süresine etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 21.00±0.00 

n=1 

- 

1/2 17.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Fosforoz Asit  1/20 18.00±0.00 

n=1 

22.67±2.36 

n=3 

1/2 28.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu 18.00±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki  

 

1/20 17.00±0.00 

n=2 

25.00±0.00 

n=1 

1/2 18.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - 20.00±0.00 

n=1 

Kontrol Saf su 28.00±0.78 

n=15 

28.33±0.76 

n=6 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 3. dönem patates güvesi larvalarından 

çıkan erginlerin yaşam süreleri çizelge 4.24’te verilmiştir. Uygulama yapılan 

larvalarda gelişen parazitoitlerin ömürlerinin kontrole göre azaldığı görülmektedir.   

 

 

Çizelge 4.24 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi 

 

Etkili Madde Doz miktarı Ergin ömrü (gün) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  6.00±0.00 

n=1 

6.00±0.00 

n=1 

1/2 2.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Spinetoram 1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 
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Çizelge 4.24 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ömrüne etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole 

 

1/20 3.00±0.00 

n=1 

- 

1/2 7.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Fosforoz Asit 

 

1/20 6.00±0.00 

n=1 

4.00±1.00 

n=3 

1/2 2.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu 37.00±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki 

 

1/20 6.00±0.00 

n=2 

2.00±0.00 

n=1 

1/2 30.00±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - 51.00±0.00 

n=1 

Kontrol Saf su 24.13±3.99 

n=15 

38.83±5.40 

n=6 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 3. dönem patates güvesi larvalarından 

çıkan erginlerin ağırlıklarına etkisi Çizelge 4.25’te verilmiştir. Uygulama yapılan 

larvalarda gelişen parazitoitlerin ergin ağırlıklarının kontrole göre azaldığı 

bulunmuştur. 

 

 

Çizelge 4.25 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi 

 

Etkili madde Doz miktarı Ergin ağırlığı (mg) 

♂ 

Ort.±st.hata 

♀ 

Ort.±st.hata 

Gamma cyhalothrin  

 

1/20  0.6±0.00 

n=1 

0.9±0.00 

n=1 

1/2 0.6±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Spinetoram 1/20 - - 

1/2 - - 

Uygulama dozu - - 
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Çizelge 4.25 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

ergin ağırlığına etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole 

 

1/20 0.5±0.00 

n=1 

- 

1/2 0.8±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - - 

Fosforoz Asit 

 

1/20 0.8±0.00 

n=1 

0.8±0.19 

n=3 

1/2 0.5±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu 0.6±0.00 

n=1 

- 

Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki 

 

1/20 0.75±0.00 

n=2 

0.6±0.00 

n=1 

1/2 1.8±0.00 

n=1 

- 

Uygulama dozu - 1.4±0.00 

n=1 

Kontrol Saf su 0.95±0.05 

n=15 

1.1±0.14 

n=6 

 

 

İnsektisit ve fungisit uygulanmış parazitlenmiş 3. dönem patates güvesi larvalarında 

gelişen parazitoitlerin cinsiyet oranları Çizelge 4.26’da verilmiştir. Uygulanan 

pestisitler konukçu larvalarında yüksek oranda toksik etkiye neden olduğundan 

cinsiyet oranını belirlemek için gerekli parazitoit çıkışı olmamıştır. 

 

 

Çizelge 4.26 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi 

 

Etkili madde Doz miktarı Cinsiyet oranı (♂/♀) 

♂ 

Birey 

sayısı 

(adet) 

♀ 

Birey sayısı 

(adet) 

♂/♀ 

Cinsiyet oranı 

(E:D) 

Gamma 

cyhalothrin  

 

1/20  1 1 1:1 

1/2 1 0 1:0 

Uygulama dozu - - - 

Spinetoram 1/20 - - - 

1/2 - - - 

Uygulama dozu - - - 
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Çizelge 4.26 Parazitlenmiş üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin parazitoit 

cinsiyet oranına etkisi (devam) 

 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 1 0 1:0 

1/2 1 0 1:0 

Uygulama dozu - - - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 1 3 0.3:1 

1/2 1 0 1:0 

Uygulama dozu 1 0 1:0 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 2 1 2:1 

1/2 1 0 1:0 

Uygulama dozu 0 1 0:1 

Kontrol Saf su 15 6 2.5:1.0 

 

 

4.3.1.4 Pestisitlerin ergin parazitoitlere etkileri 

 

 

Ele alınan preparatların üç farklı dozunun ergin parazitoitlere doğrudan etkileri 

belirlenmiştir. Ergin parazitoitlere doğrudan etkinin belirlenmesinde % Abbott 

formülü kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar IOBC’nin sınıflandırmasına göre 

değerlendirilmiştir. 

Denemelerde kullanılan pestisitlerin dişi parazitoitlere 24, 48 ve 72 saat sonraki etki 

oranları çizelge 4.27’de verilmiştir. Buna göre gamma cyhalothrin ve spinetoram etkili 

maddeli insektisitlerin her üç dozuda ilk 24 saat içinde %100 (çok zararlı) ölüme 

sebep olmuştur. Bunu %26.67 (zararsız veya az zararlı) ile Bt’nin uygulama dozu, 

%20 (zararsız veya az zararlı) ile chlorantraniliprole’un uygulama dozu izlemiştir. 

Fosforoz asit etkili maddeli fungisitin ise yarı dozunda ölüm görülmezken 1/20 ve 

uygulama dozunda dişi parazitoitlerin %6.67’si (zararsız veya az zararlı) ölmüştür. İlk 

24 saat sonunda chlorantraniliprole ve Bt’nin 1/20 ve 1/2 dozlarında ölüm 

gözlemlenmemiştir.  

 

 

Uygulamadan 48 saat sonra dişi bireyler sayıldığında en fazla ölümün %57.14 (orta 

derecede zararlı) ile chlorantraniliprole’un uygulama dozunda görülmüş olup bunu 
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%7.14 (zararsız veya az zararlı) ile fosforoz asitin uygulama dozu ile Bt’nin yarı dozu 

izlemiştir.  

 

 

 Denemelerde 72 saat sonunda dişi bireylerde chlorantraniliprole’un uygulama dozuna 

%100 ölüm görülmüştür. Bunu %30.77 (zararsız veya az zararlı) ile Bt’nin uygulama 

dozu, %15.39 (zararsız veya az zararlı) ile Bt’nin yarı dozu, %7.69 (zararsız veya az 

zararlı) ile fosforoz asitin yarı ve uygulama dozu izlemiştir.  

 

 

Chlorantraniliprole 1/20 ve yarı dozu ile Bt’nin 1/20 dozunda uygulamadan sonraki üç 

gün içinde herhangi bir ölüm meydana gelmemiştir (Çizelge 4.27). 

 

 

Çizelge 4.27 Farklı pestisitlerin farklı dozlarının 24, 48 ve 72 saat sonra ergin dişi 

parazitoitlerde meydana getirdiği ölüm oranı (%) 

 

Etkili madde Doz miktarı Etki (%) 

24 saat 48 saat 72 saat 

Gamma 

cyhalothrin  

 

1/20  100 - - 

1/2 100 - - 

Uygulama dozu 100 - - 

Spinetoram  1/20 100 - - 

1/2 100 - - 

Uygulama dozu 100 - - 

Chlorantraniliprole  

 

1/20 - - - 

1/2 - - - 

Uygulama dozu 20 57.14 100 

Fosforoz Asit  

 

1/20 6.67 - - 

1/2 - - 7.69 

Uygulama dozu 6.67 7.14 7.69 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 - - - 

1/2 - 7.14 15.39 

Uygulama dozu 26.67 - 30.77 

Kontrol Saf su - 6.67 7.14 
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Erkek parazitoitlere 24, 48 ve 72 saat sonraki etki oranları çizelge 4.28’da verilmiştir. 

Buna göre gamma cyhalothrin ve spinetoram (1/2 ve uygulama dozu) etkili maddeli 

insektisitlerin her üç dozuda ilk 24 saat içinde %100 (çok zararlı) ölüme sebep 

olmuştur. Bunu %93.33 ile (zararlı) ile spinetoramın 1/20 dozu, %60 (orta derecede 

zararlı) ile Bt’nin uygulama dozu, %6.67 (zararsız veya az zararlı) ile Bt’nin 1/20 dozu 

ve chlorantraniliprole’un yarı dozu izlemiştir.  fosforoz asitin  (zararsız veya az 

zararlı) ile chlorantraniliprole’un uygulama dozu izlemiştir.  

 

 

48 saat sonunda spinetoram etkili maddeli insektisit erkek bireylerin tamamında ölüme 

neden olmuştur. Fosforoz asitin yarı ve uygulama dozları ise %6.67’lik ölüme neden 

olmuştur.   

 

 

Denemelerde 72 saat sonunda erkek bireylerde Bt’nin uygulama dozu %66.67’lik (orta 

derecede zararlı) ölüme neden olmuştur. Bunu %13.33 ile fosforoz asitin yarı ve 

uygulama dozu, Bt’nin yarı dozu izlemiştir.  

 

 

Chlorantraniliprole 1/20 ve uygulama dozu ve fosforoz asitin 1/20 dozunda 

uygulamadan sonraki üç gün içinde herhangi bir ölüm meydana gelmemiştir (Çizelge 

4.28). 

 

Çizelge 4.28 Farklı pestisitlerin farklı dozlarının 24, 48 ve 72 saat sonra ergin erkek 

parazitoitlerde meydana getirdiği ölüm oranı (%) 

 

Etkili madde Doz miktarı Etki (%) 

24 saat 48 saat 72 saat 

Gamma 

cyhalothrin  

 

1/20  100 - - 

1/2 100 - - 

Uygulama dozu 100 - - 

Spinetoram  1/20 93.33 100 - 

1/2 100 - - 

Uygulama dozu 100 - - 
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Çizelge 4.28 Farklı pestisitlerin farklı dozlarının 24, 48 ve 72 saat sonra ergin erkek 

parazitoitlerde meydana getirdiği ölüm oranı (%) (devam) 

 

Chlorantraniliprole  1/20 - - - 

1/2 6.67 - - 

Uygulama dozu - - - 

Fosforoz Asit  

 

1/20 - - - 

1/2 - 6.67 13.33 

Uygulama dozu - 6.67 13.33 

Bacillus 

thuringiensis var. 

kurstaki  

1/20 6.67 - - 

1/2 - - 13.33 

Uygulama dozu 60 - 66.67 

Kontrol Saf su - - - 

 

 

4.3.3 Davranışsal yan etki denemeleri 

 

 

Yapılan olfaktometre denemelerinin birinci aşamasında dişi parazitoitlerin uygulanan 

pestisitler ve temiz hava arasındaki yönelimi belirlenmiştir. Ggamma cyhalothrin (GC) 

uygulamasında, her üç dozda da ilacın tercih edilmeme oranı %60’ın üzerinde çıkmış 

olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (PGC1/20=0.187; 

PGC1/2=0.138; PGCud=0.271). Spinetoram (Sp) uygulamasında yarı ve uygulama 

dozunda tercih edilmeme oranı %60 bulunurken 1/20 dozunda %56.67 bulunmuştur. 

Spinetoram uygulamalarındaki farklar istatiski olarak önemli bulunmamıştır 

(PSp1/20=0.467; PSp1/2=0.271; PSpud=0.271). Chlorantraniliprole (Ch) uygulamasında 

yarı ve uygulama dozunda tercih edilmeme oranı %63.33 bulunurken 1/20 dozunda 

%56.67 bulunmuştur (PCh1/20=0.467; PCh1/2=0.138; PChud=0.138). Fosforoz asit (FA) 

uygulamalarında her üç doz içinde ilacın tercih edilmeme oranı %70’lerde 

bulunmasına rağmen ilacın yarı dozunda aradaki fark önemsiz bulunmuştur 

(PFA1/20=0.045; PFA1/2=0.187; PFAud=0.045). Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) 

uygulamasında ise yarı ve uygulama dozunda tercih edilmeme oranı %53.33 olurken 

1/20 dozunda eşit bir dağılım göstermiştir (PBt1/20=1.000; PBt1/2=0.722; PBtud=0.722)  

(Şekil 4.2).  
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Şekil 4.2 Y tüpün bir koluna pestisit diğer koluna temiz hava ile kurulan deneme 

sonuçları 

 

 

Denemenin ikinci aşamasında Y tüp olfaktometrenin bir tarafından temiz hava diğer 

tarafından ilaç uygulaması yapılmış patates güvesi yumurtası verilmiştir (Şekil 4.3). 

Konukçunun tercih edilme oranı (GC) uygulamasında, 1/20 dozunda %66.67 yarı ve 

uygulama dozunda ise %56.67 bulunmuştur (PGC1/20=0.056; PGC1/2=0.467; 

PGCud=0.467). (Sp) uygulamasında parazitoitler 1/20 dozunda %73.33 oranı ile 

konukçuyu tercih ederken, yarı ve uygulama dozunda tercih edilmeme oranı 

azalmaktadır (PSp1/20=0.045; PSp1/2=0.056; PSpud=0.722). (Ch) uygulamasında her üç 

doz içinde konukçuya yönelim ve temiz hava arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemsiz bulunmuştur (PCh1/20=0.722; PCh1/2=0.138; PChud=1.000). 1/20 ve uygulama 

dozunda konukçunun tercih edilme oranı %46.67 bulunmuştur. (FA) uygulamalarında 

en az konukçunun tercih edilme oranı %36.67 oranı ile uygulama dozunda 

bulunmuştur (PFA1/20=0.467; PFA1/2=1.000; PFAud=0.138). (Bt) uygulamasında ise yarı 

ve uygulama dozunda konukçunun tercih edilme oranı %63.33 olurken 1/20 dozunda 

parazitoit %56.67 oranında konukçuyu tercih etmiştir (PBt1/20=0.467; PBt1/2=0.138; 

PBtud=0.138).  
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Şekil 4.3 Y tüpün bir koluna pestisit+konukçu diğer koluna temiz hava ile kurulan 

deneme sonuçları 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

 

Patates güvesi zararını daha çok patates yumrusu ve yapraklarda galeri açmak 

suretiyle gerçekleştirmektedir. Patates güvesinin kimyasallara karşı direnç geliştirmesi 

mümkün olduğundan bu zararlıya karşı kimyasal mücadele kesin bir çözüm 

getirememektedir. Bu nedenle Patates güvesi ile mücadelede entegre bir yaklaşım 

olmalıdır. Kültürel önlemler, feromon tuzaklarının ve biyolojik mücadelenin bir arada 

kullanımı, zararlıya dayanıklı bitki seçimi, uygun zamanda uygun pestisit ile önerilen 

dozda öncelikle bitkisel kökenli ilaçlar olmak üzere kimyasalların kullanımı patates 

güvesinin zararını en aza indirecektir. 

 

 

Dünyada ve ülkemizde bugüne kadar Patates güvesinin biyolojisi, zarar şekli, doğal 

düşmanlarının tespiti ve bazı parazitoitlerinin etkinlikleri ile ilgili çalışmalar 

yapılmıştır. Patates güvesinin görüldüğü birçok ülkede zararlının parazitoitleri 

mevcuttur. Ülkemizde ise Braconidae familyasından Bracon cinsine bağlı parazitoitler 

ve Ichneumonidae familyasına ait Temelucha spp. ve Diadegma puchipes tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışmalarla da patates güvesinin yumurtalarını parazitleyebilen 

Braconidae familyasına bağlı bir diğer parazitoit ortaya çıkmıştır. C. oculator patates 

güvesinde laboratuvar koşullarında 15 nesil yetiştirilmiştir (Tunca vd. 2011). Ancak 

ülkemizde Lepidoptera takımından birçok zararlıyı parazitleyen bu yumurta-larva 

parazitoiti ile patates güvesi arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Yapılan bu çalışmada 

C. oculator’un patates güvesi üzerindeki biyolojisi, davranışı ve bazı pestisitlerin 

parazitoite olan yan etkileri araştırılmıştır.  

 

 

Biyolojik mücadele çalışmalarında parazitoit ile konukçu arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi esastır. Bu amaçla öncelikli olarak laboratuvar koşullarında C. 

oculator’un üç farklı sıcaklıkta (20±1ºC, 25±1ºC, 30±1ºC) biyolojisi belirlenmiştir. 

Elde edilen verilere bakıldığında sıcaklık artışının parazitoit çıkış oranında artışa 

neden olduğu görülmektedir. Parazitoitin 30˚C’deki çıkış oranının diğer sıcaklıklara 

göre daha yüksek bulunmasının nedeninin parazitoitin yüksek sıcaklıklara daha kolay 

adapte olabilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Yapılan literatür araştırmasında C. oculator’un farklı konukçularda çıkış oranlarının 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Yassin Ali (2013), sıcaklık artışıyla parazitoitin 

çıkış oranının düştüğünü; 25°C sıcaklıkta %18.33 olarak bulunan çıkış oranının 

sıcaklığın 30°C’ye çıkmasıyla %3.33’e düştüğünü bildirmiştir.  

 

 

Elde edilen sonuçlara göre sıcaklığın C. oculator’un gelişme süresini etkilediği tespit 

edilmiştir. En uzun gelişme süresi en düşük sıcaklık olan 20°C’de bulunmuştur. 

Dişilerin gelişme süresinin 25 ve 30°C’de erkek bireylerden daha fazla olduğu, 

20°C’de ise daha kısa sürdüğü ancak aradaki farkın önemli olmadığı saptanmıştır. Bu 

durum, her bir sıcaklıkta parazitoitin ergin öncesi dönemlerinin konukçu besininden 

yararlanma oranının farklı olmasına bağlanabilir.  

 

 

Farklı sıcaklıklar, farklı konukçularda Chelonus türlerinin gelişme sürelerini 

etkilemektedir. Rechav ve Orion (1975), 28ºC’de pamuk yaprak kurdunda yetiştirilen 

C. inanitus’un gelişme süresi 22.8±0.24 gün, 25ºC’de un güvesinden çıkış yapan 

parazitoitlerin gelişme süresi ise 61.6±1.6 gün olarak bulunmuştur. Jackson vd. 

(1978), C. blackburni ile pembekurtun ilişkisini laboratuvar koşullarında 

araştırmışlardır. C. blackburni gelişme süresi 25ºC’de yaklaşık 31.5 gün, 30ºC’de ise 

yaklaşık 23 gün olduğu tespit edilmiştir. Rao vd. (1979), tarafından C. blackburni’nin 

gelişme süresinin patates güvesi üzerinde 23.5 gün olduğu ifade edilmiştir. Kumar ve 

Ballal (1990), 24±2˚C’de P. operculella üzerinde C. blackburni’nin gelişme süresini 

25.8±1.6 gün olarak bulunmuştur. Hentz vd. (1998), Chelonus sp. nr. curvimaculatus 

ile P. gossypiella arasındaki bazı biyolojik ilişkileri araştırmışlardır. 20ºC’de erkek 

bireylerin 49.5 günde, dişi bireylerin 53.6 günde; 35ºC’de erkeklerin 18.8 günde, 

dişilerin 19.9 günde gelişimlerini tamamladıklarını belirlemişlerdir. Özmen (2004) ise 

27°C’de un güvesinde yetiştirilen C. oculator’un dişi bireylerinin 58 günde erkek 

bireylerinin ise 56 günde gelşimini tamamladığını ortaya koymuştur. 

 

 

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar patates güvesi ile ilgili Kumar ve Ballal 

(1990)’ın yaptığı çalışmada bulunan değer ile paralellik göstermektedir. Sıcaklık 

artışının parazitoit gelişimini kısalttığı bilinse de sıcaklıkla parazitoitin gelişme süresi 
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arasındaki bu farklılığın parazitoitin konukçuyla uyumuyla ilgili olduğu 

düşünülmektedir. C. oculator uzun yıllardır sadece E. kuehniella üzerinde ve 25˚C’de 

yetiştirilmektedir. Bu durum konukçu embriyo gelişimi ile parazitoitin embriyo 

gelişimindeki senkronizasyonun 25°C’de daha uyumlu olduğunu göstermektedir. Her 

ne kadar C. oculator patates güvesi yumurtalarını parazitleyebilse de parazitoitin 

yıllardır aynı konukçuda ve aynı sıcaklıkta yetiştirilmesi parazitoitin belli bir sıcaklığa 

adapte olduğunu göstermektedir.    

 

 

Farklı sıcaklıklarda gelişimi tamamlayarak çıkış yapan ergin parazitoitlerin ömürlerine 

bakıldığında; C. oculator’un 30ºC sıcaklıkta ergin ömürlerinin hem erkek hem de dişi 

bireylerde diğer iki sıcaklığa göre düşük bulunmuştur. Ergin ömrü ile ilgili bulunan 

sonuçlar, diğer Chelonus türleriyle yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir. 

Medina vd. (1988), 25ºC sıcaklıkta C. insularis’in dişi ve erkeklerinin sırasıyla 

ortalama 25 ve 22 gün yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Chelonus sp. nr. 

curvimaculatus’un erkek bireylerinin 20ºC sıcaklıkta 16.5 gün, dişi bireylerinin 20 

gün; 25 ºC sıcaklıkta dişi bireylerin 12 gün, erkek bireylerin 14 gün yaşadığını ortaya 

koymuşlardır. Chelonus sp. nr. curvimaculatus ve konukçusu P. gossypiella üzerinde 

yapılan biyoloji çalışmasında; ergin ömrünün sıcaklığın artışı ile kısaldığı ifade 

edilmiştir (Hentz vd. 1998). Rechav (1978a), C. inanitus erkeklerinin 36 ºC’de 25, 

16ºC’de ise 72-78. günlerde tamamen öldüğünü tespit etmiştir. Kolaib vd. (1987), 

farklı sıcaklıklarda (10, 15 ve 20ºC) C. inanitus’un ergin ömrünü araştırmışladır. 

10ºC’de dişilerin 39.5 gün erkeklerin 45.2 gün; erkeklerin 15 ºC’de 36.9 gün dişilerin 

33.2 gün, 20ºC’de erkeklerin 23.5 gün dişilerin 19.4 gün yaşadıklarını ortaya 

koymuşladır.  Özmen (2004), 27°C’de un güvesi üzerinde C. oculator’un biyolojik 

özelliklerini araştırmıştır. Dişi parazitoitlerin en fazla 16.3 gün erkek parazitoitleri ise 

14.1 gün yaşadıklarını bulmuştur. Qureshi vd. (2016), sıcaklığın ergin ömrünü önemli 

ölçüde etkilediğini bildirmişlerdir. C. murakatae’nin ergin ömrünün düşük sıcaklılarda 

daha fazla sürdüğünü belirtmişlerdir. Metabolizma faaliyetleri düşük sıcaklıklarda 

yavaşladığı için ergin ömrünün daha uzun sürdüğünü, özellikle dişinin ergin ömrünün 

neslin devamı açısından önemli olduğunu bildirmişlerdir. 
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Ergin ömrünün belirlenmesi biyolojik mücadele açısından bilinmesi gereken bir 

bilgidir. Erkek parazitoitlerin daha uzun yaşaması daha çok dişi birey ile karşılaşma 

oranını artırmakta böylece daha fazla dişinin çiftleşmesi sağlanmaktadır. Dişi 

parazitoitlerin ömrünün uzun olması ise daha fazla konukçu ile karşılaşması ve daha 

fazla parazitleme yapabilmesi anlamına gelmektedir. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde sıcaklık arttıkça parazitoitin ergin ömrünün azalmasının nedeni 

parazitoitin metabolik faaliyetlerinin sıcaklığa bağlı olarak artmasıyla açıklanabilir. 

Yine sonuçlara bakıldığında en uzun ergin ömrünün hem dişi hem de erkek 

parazitoitler için 25°C’de bulunduğu ve bu sıcaklık derecesinin yukarıda sayılan 

sebepler açısından parazitoit için en uygun sıcaklık olduğu söylenebilir.   

 

 

Sıcaklık parazitoitlerde ergin ağırlığını etkileyen bir faktördür. Çalışmada ele alınan 

sıcaklıklarda (20, 25 ve 30ºC) dişi bireylerin ortalama ergin ağırlıklarının sırasıyla 

1.00, 1.79, 0.80 mg; erkek bireylerin ortalama ergin ağırlıklarının ise sırasıyla 0.89, 

1.25, 0.70 mg olduğu tespit edilmiştir. Denenen bütün sıcaklıklarda dişilerin 

erkeklerden daha ağır olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında dişilerin 

ovariollerindeki yumurta sayısının fazlalığı açısından en uygun sıcaklık derecesinin 

25°C olduğu söylenebilir.  

 

 

Ergin ağırlığı parazitoitlerde hem avantaj hem de dezavantaj olabilmektedir. Dişi 

bireylerde ovariollerde daha fazla yumurta bulundurması anlamına gelebilmektedir. 

Öte yandan dişi parazitoit ne kadar ağır olursa konukçuyu arama davranışı da 

kısıtlanacaktır.   Böylece ergin ağırlığı dezavantaja dönüşebilir.    

 

 

Parazitoitlerde ergin ağırlığı ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Tunca (2005) C. cautella 

ve Yassin Ali (2013) H. armigera üzerinde C. oculator’un biyolojik özelliklerine 

etkilerini araştırdıkları çalışmalarda, sıcaklık arttıkça ergin ağırlığının da arttığını 

bulmuşlardır. Kumar ve Ballal (1990), altı farklı konukçu (Galleria mellonella, 

Sitotroga cerealella, S. litura, Corycra cephalonica, P. operculella, Achroia grisiella) 

ile C. blackburni arasındaki bazı biyolojik özellikleri çalışmışlardır. C. cephalonica, P. 
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operculella ve A. grisiella bireylerinden çıkış yapan parazitoitlerin ergin ağırlıkları 

arasında önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir.  

 

 

Sıcaklık değişimlerinden etkilenen bir diğer biyolojik özellik ise cinsiyet oranıdır. 

Yapılan bu çalışmada 20, 25 ve 30 ºC sıcaklıkta, cinsiyet oranı (♂:♀) 5:1; 2.1:1; 

2.28:1 olarak belirlenmiştir. Her üç sıcaklıkta da cinsiyet oranı erkekler lehine 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar birçok literatürle paralellik göstermektedir. Rao ve 

Patel (1974), C. formasanus’un S. litura’yı parazitleyebildiğini ve cinsiyet oranının ise 

0.83:1 (dişi: erkek) olduğunu bildirmişlerdir. Rechav (1978b), C. inanitus’da farklı 

sıcaklık derecelerinde (20 ve 25ºC) çıkış yapan erkek ve dişi bireylerin eşit olduğunu, 

sıcaklık artışıyla erkek birey sayısının da arttığını belirtmiştir. Özmen (2004), 25°C 

sıcaklıkta un güvesinden çıkış yapan C. oculator bireylerinde cinsiyet oranını 1:2.5 

(dişi: erkek) olarak bulmuştur. Tunca (2005), dört sıcaklıkta (15°C, 20°C, 25°C ve 

30°C) C. cautella’dan çıkış yapan C. oculator erginlerinin cinsiyet oranını belirlemiş 

ve 15ºC dışında diğer üç sıcaklık derecesinde erkek bireylerin daha fazla bulunduğunu 

belirlemiştir. 

 

 

Genel anlamda erkek parazitoit oranının fazla olması biyolojik mücadele açısından 

istenmeyen bir durumdur. Özellikle kitle üretim açısından düşünüldüğünde 20°C’nin 

uygun olmadığı düşünülmektedir. Ancak C. oculator gibi arrhenotokie ile üreyen 

böceklerde dişi bireyin mutlaka çiftleşmesi gerekmektedir. Erkek sayısının fazla 

olması çiftleşme şansını artıracağından parazitoit neslini sürdürmede avantaj olacaktır. 

Diğer taraftan C. oculator’un üreme gücünün çok yüksek olması ile erkek birey 

oranının yüksek oluşu biyolojik mücadelede avantaj olarak düşünülebilir.  

 

 

C. oculator’un üç farklı sıcaklıkta patates güvesi üzerinde biyolojisinin belirlenmesine 

yönelik ilk kez yapılan bu çalışmada C. oculator’un patates güvesi ile ilk kez 

karşılaşmasına rağmen bu konukçuyu parazitleyebildiği ve başarılı bir şekilde 

gelişebildiği, çıkış yapan ergin parazitoitlerinde başarılı bir şekilde ömrünü 

tamamladığı görülmüştür. Her ne kadar C. oculator yumurta-larva parazitoiti olduğu 

için konukçusunun beslenmesine ve bitkide bir miktar zarar yapmasına izin verse de 



92 
 

parazitli larvaların parazitlenmemiş olanlara oranla daha az beslendiği daha önce 

yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Özmen (2004) yaptığı çalışmada, C. 

oculator’un S. littoralis’in besin tüketimini önemli düzeyde azalttığını ortaya 

koymuştur. Parazitli konukçu larvaları prepupa oluncaya kadar yaklaşık 33 cm2 yaprak 

alanı tüketirken, sağlıklı konukçu larvalarının yaklaşık 143 cm2 yaprak alanı 

tükettiğini bulmuştur. Denemede kullanılan konukçu yumurtalarından parazitoit 

çıkışının yanısıra çok az bir oranda da güve çıkışı olmuştur. Ancak geri kalan 

parazitlenmiş yumurtalardan ise hiç larva çıkışı olmamıştır. Bu sonuçlara bakıldığında 

C. oculator’un patates güvesi ile biyolojik mücadelede güve popülasyonunu 

baskılayabileceği, salım dozunun ayarlanması çalışmaları yapıldıktan sonra kullanılıp 

kullanılamayacağına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

 

Bir faydalının biyolojik mücadelede kullanılabilme olasılığının daha iyi 

anlaşılabilmesi için konukçu-doğal düşman çalışmalarının yanısıra faydalının o 

konukçudaki davranış kriterlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Biyolojik mücadelede 

başarı, etmenin üreme gücünden ziyade biyolojik mücadele etmeninin konukçusu/avı 

ile karşılaşma oranı ile gerçekleşebilmektedir. C. oculator’un konukçu P. 

operculella’nın parazitlenmiş ve parazitlenmemiş yumurtalarını elde etme davranışı 

(foraging behavior)  bu çalışma ile ilk kez belirlenmiştir. Ele alınan davranış 

kriterlerine bakıldığında parazitoitin parazitlenmiş ve parazitlenmemiş konukçularda 

harcadıkları davranış sürelerinin farklı olduğu görülmektedir.  

 

 

Süperparazitizmin etkilerini belirlemeye temel oluşturacak davranış çalışmalarında; 

“Temizlenme” davranışı bakımından parazitlenmiş ve parazitlenmemiş konukçular 

arasında fark görülmemiştir. Elde edilen bu sonuç Tunca (2005) ve Yassin Ali 

(2013)’nin buldukları sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. “Parazitleme” davranışı 

için harcanan süre parazitlenmemiş konukçularda daha uzun sürede 

gerçekleşmektedir. Bu sonuca paralel olarak yine Yassin Ali (2013)’nin yaptığı 

çalışmada parazitleme davranışının parazitlenmemiş konukçularda daha uzun sürede 

gerçekleştiğini ve aradaki farkın önemli olduğunu bulmuştur. Elde edilen bazı 

sonuçlar literatürle kıyaslandığında ise farklı sonuçlara ulaşılmıştır. “Konukçudan 

kaçma” ve “konukçudan sakınma” davranışları yalnızca parazitlenmiş konukçularda 
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görülürken Tunca (2005) ve Yassin Ali (2013) bu davranış kriterlerini 

parazitlenmemiş konukçularda da elde etmişlerdir. “Konukçunun araştırılmaması” 

davranışı için geçen süre ise literatürden farklı olarak parazitlenmemiş konukçularda 

daha uzun bulunmuştur. Davranış çalışmalarından elde edilen bu farklı sonuçlar C. 

oculator’un farklı konukçularda farklı davranışlar gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

 

 

Süperparazitizm çalışmaları için temel parazitleme davranışları ile birlikte 

parazitoitlerin hangi zaman aralıklarında tekrar parazitleme davranışı gösterdiğinin 

bilinmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan denemede elde edilen sonuçlara göre 

süperparazitizm süre ile ilişkilidir. En yüksek süperparazitizm oranı %80 ile ilk 

parazitlemeden 6 ve 12 saat sonra yapılan parazitletmelerde görülmüştür. 12 saatten 

daha fazla süre sonra yapılan parazitletmelerde süre arttıkça süperparazitizmin azaldığı 

görülmektedir. Ele alınan sürelerin hiçbirinde süperparazitizm %100’e ulaşmamıştır. 

Dişi parazitoitler yumurta bırakırken konukçuya feromonla ve ya kimyasal bir 

maddeyle işaret bırakırlar. Bu maddeler zamanla etkisini kaybeder ve dişi parazitoitler 

parazitli konukçuyu ikinci ya da üçüncü kez parazitlemek için tercih edebilir.  

 

 

Elde edilen sonuçlar yapılan diğer çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Tunca 

(2005), C. oculator’da iki parazitleme arasındaki sürenin artmasının süperparazitizm 

oranında artışa neden olduğunu bildirmiştir. İlk parazitletmeden 28 saat sonra tüm 

konukçularda süperparazitizmin görüldüğünü belirtmiştir. Yine Özkan (1999), V. 

canescens’in konukçusu E. kuehniella larvalarının bir kez parazitlendikten 36 saat 

sonra parazitoit tarafından tekrar parazitlenebildiğini bildirmiştir. 

 

 

Yapılan davranış denemelerinden çıkan sonuçlar değerlendirilerek C. oculator da 

süperparazitizmin etkileri incelenmiştir. Patates güvesi üzerinde yetiştirilen C. 

oculator’a süperparazitizmin etkileri ilk kez çalışılmıştır. Bir, iki ve üç kez 

parazitlenen konukçularda gelişen parazitoitlerin çıkış oranı, gelişme süresi ve ergin 

ömrü ile ergin ağırlıkları saptanmıştır.  
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Çalışmada süperparazitlenmenin C. oculator’un çıkış oranına etkisi incelenmiş ve 

parazitleme sayısı arttıkça çıkış oranının da arttığı belirlenmiştir. Yassin Ali (2013), C. 

oculator’un konukçusu H. armigera üzerinde süperparazitizm davranışını incelediği 

çalışmada; bir kez parazitlenen konukçulardan çıkış oranını %18.33, ikinci kez 

parazitlenen konukçulardan meydana gelen çıkış oranını %7.5 ve üç kez yapılan 

parazitletmeden gerçekleşen çıkış oranını %4.16 olarak saptamıştır. Benzer şekilde 

hem Özkan (2006b) hem de Tunca ve Kılınçer (2009) C. oculator tarafından birkaç 

kez parazitlenen konukçulardan çıkan parazitoit sayısının bir kez parazitletilen 

konukçulardan çıkan parazitoit sayısından daha az olduğunu bildirmişlerdir.  Uğur 

(1996), bir kez parazitlenen G. mellonella’dan çıkış yapan P. turionellae’nın çıkış 

oranının %70.77 olduğunu, konukçunun iki, üç, dört kere parazitlenmesinin de çıkış 

oranını %68.88’e düşürdüğünü bildirmiştir. P. turionellae’nın bir pupaya bıraktığı 

yumurta sayısının fazla olması durumunda G. mellonella pupalarında ölüm olduğunu, 

bu pupalarda parazitoit gelişiminin olmadığını ortaya koymuştur. Sarhan vd. (1997), 

patates güvesi yumurtalarını Copidsoma desantisi tarafından beş farklı çiftleşmiş dişi 

parazitoite parazitletmişler ve süperparazitli yumurtaların %50’sinde bir adet, 

%20’sinde iki adet, %3’ünde üç adet ve %2’sinde 4 adet parazitoit yumurtası 

gördüklerini bildirmişlerdir.   

 

 

Elde edilen sonuçlar literatür ile farklı bulunmuştur. Soliter parazitoitlerde 

süperparazitizm durumunda bireyler birbiriyle rekabete girerek birbirlerine zarar 

vermektedirler. Bu mücadele sonucunda da yalnızca bir birey canlı kalıp ergin 

olabilmektedir. Ancak konukçunun çok zarar görmesi ve ölümü halinde tüm parazitoit 

bireyleri de ölebilmektedir. Denemelerde üç kez yapılan parazitletmede parazitoit çıkış 

oranının yüksek oluşu süperparazitizmin C. oculator için adapte edilebileceğini 

göstermektedir. 

 

 

Çalışmalar, P. operculella’da parazitizm derecesiyle birlikte gelişme süresinin her iki 

cinsiyet için de değişmediğini göstermektedir. Süperparazitlenmenin parazitoitin 

gelişimine olan etkisi ile ilgili sonuçlar, bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 

Bai ve Mackauer (1992), şeftali afidini Aphidius ervi ile iki kez parazitleterek, 

parazitoitin gelişme süresini araştırmışlardır. Süperparazitlenmenin çıkış yapan 
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parazitoitin gelişme süresini etkilemediğini ortaya koymuşlardır. Bu durum 

süperparazitizmin avantajlı olabileceğini gösteren ilk çalışmadır. Bu çalışmadan sonra 

biyolojik mücadelede süperparazitizm çalışmaları hız kazanmıştır. Benzer şekilde 

Harvey vd. (1993) tarafından da benzer bir sonuç bulunmuştur. V. canescens ile 

süperparazitlenmiş olgun dönemdeki P. interpunctella larvalarında gelişme süresinin 

uzadığını, genç dönem larvalardan çıkış yapan parazitoitlerin gelişme süreleri arasında 

ise fark olmadığı ortaya konulmuştur. Yassin Ali (2013) ve Tunca (2005), C. oculator 

ile süperparazitlenen konukçulardan çıkış yapan parazitoitlerin gelişme sürelerinin bir 

kez yapılan parazitletmede en az sürdüğü bildirilmiştir.  

 

 

Farklı derecelerde parazitlenmenin çıkış yapan dişi parazitoitlerin ömürlerinin önemli 

ölçüde etkilemediği saptanmıştır. Ergin ömrü ile ilgili literatüre bakıldığında konukçu 

ve parazitoit türlerine göre elde edilen bulguların değişiklik gösterdiği görülmektedir. 

van Alphen ve Vet (1986) süperparazitlenmiş konukçudan çıkış yapan parazitoitlerin 

daha az yaşadıklarını bulmuş ve bunun nedeninin süperparazitlenme ile besin rekabeti 

olduğundan gelişme süresinin uzamasından kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Benzer 

şekilde Gu vd. (2003), Cotesia glomerata ile süperparazitlenme sonucunda ergin 

ömrünün azaldığını ortaya koymuşlardır. Tormos vd. (2012), Spalangia cameroni 

(Perkins) (Hymenoptera: Pteromalidae)’de süperparazitizmin, ergin ömrünü 

etkilemediğini bildirmişlerdir. Yassin Ali (2013), H. armigera’da C. oculator’un farklı 

parazitleme derecelerindeki ergin ömründe fark bulunmadığını belirlemiştir. Yapılan 

denemede süperparazitizmin gelişme ve ergin ömrü bakımından parazitoitte herhangi 

bir dezavantaj oluşturmadığı söylenebilir. 

 

 

Yapılan bu çalışmada ayrıca süperparazitizmin ergin ağırlığını önemli ölçüde 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda süperparazitizmin adapte 

edilebileceğini gösteren diğer bir husustur. Bai ve Mackauer (1992), 

süperparazitlenmiş afitlerden çıkış yapan A. ervi erginlerinin tek parazitlenen 

afitlerden daha büyük olduğunu belirtmiş, süperparazitizmin dezavantaj değil avantaj 

olabileceğini göstermişlerdir. Bunun nedeninin süperparazitlenmiş afitlerin 

bünyelerinde daha fazla besin barındırmalarından kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. 

Özkan (1999), un güvesinin olgun ve genç dönem larvalarını V. canencens ile bir, iki 
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ve üç kez parazitletmiştir. Süperparazitlenmiş genç dönem larvalardan çıkış yapan 

parazitoitlerin ergin ağırlıkları arasında fark olmadığını; üç kez parazitlenme 

sonucunda olgun dönem larvalardan çıkış yapan parazitoitlerde ise ergin ağırlığının 

daha fazla bulunduğunu belirlemiştir. Benzer şekilde Harvey vd. (1993) erken 

dönemdeki P. interpunctella’yı parazitleyen V. canescens ergin ağırlığının 

süperparazitizm sayısı ile değişmediğini ortaya koymuştur. Yapılan literatür 

araştırmasına göre süperparazitizmin ergin ağırlığına etkisinin türlere göre değişiklik 

gösterdiği söylenebilir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ergin ağırlığında 

parazitlemeye bağlı olarak bir artış görülse de aradaki fark önemli bulunmamıştır. 

Koinobiont parazitoitlerde konukçu ile beslenme devam etmektedir. C. oculator da 

koinobiont bir parazitoit olduğundan süperparazitizmin dezavantajlarını yok 

edebilmek için daha fazla beslenmektedir. Süperparazitlenme ile ergin ağırlığındaki 

artışın konukçunun daha fazla bireye besin sağlayabilmesi için daha fazla 

beslenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

 

Süperparazitizmin cinsiyet oranına etkisi incelendiğinde, elde edilen sonuçlara göre 

süperparazitlenme ile cinsiyet oranının erkek lehine gerçekleştiği görülmektedir. En 

fazla erkek birey üç kez yapılan parazitlenmede ortaya çıkmıştır.  

 

 

Süperparazitizm genelde biyolojik mücadele açısından dezavantaj olarak 

görülebilmekte ve biyolojik mücadele programlarına adapte edilemeyeceği 

düşünülmektedir. Ancak patates güvesi üzerinde ilk kez yapılan bu çalışma ile C. 

oculator için patates güvesinde süperparazitizmin doğa koşullarında avantaj 

olabileceği ve adapte edilebileceği ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında süperparazitizmin çıkış oranını artırdığı, gelişme süresi, ergin ömrü ve 

ergin ağırlığını olumsuz etkilemediği ortya konulmuştur. Süperparazitizmin adapte 

edilebileceğini gösteren bu sonuçlar; C. oculator’un iki ve üç kez yapılan 

parazitletmede konukçusunun bağışıklık sistemini bloke ettiğinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Özellikle çıkış oranı bakımından süperparazitizmin avantaj olduğu 

görülmektedir. Bu parazitoitin patates güvesinin biyolojik mücadelesinde kullanımı 

söz konusu olduğunda konukçu-parazitoit oranı ayarlanarak çıkış oranının artmasını 

sağlamak için değerlendirilebilir. Böylece süperparazitizmi destekleyerek parazitoitin 
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sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği ve biyolojik mücadelenin başarısının 

arttırılabileceği düşünülebilir.  

 

 

İlaç kullanımının çevreye pek çok dezavantajının olmasına rağmen yine de ülkemizde 

pestisit kullanımının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Böyle durumlarda pestisitlerin 

faydalı organizmalara etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Birçok ülkede ilaçların 

ruhsat alabilmesi için aranan kriterlerden biri, ruhsat alacak kimyasalın faydalılara yan 

etkilerinin belirlenmesidir. Faydalı organizmalara pestisitlerin etkileri, hem 

pestisitlerin ruhsatlandırılmasında hem de entegre mücadele programlarında 

pestisitlerin tavsiyeleri yapılırken önemli kriterlerden biri olarak değerlendirilir. Bu 

amaçla patates alanlarında yoğun olarak kullanıldığı bilinen pestisitlerin ergin öncesi 

ve ergin dönemdeki C. oculator’a etkileri laboratuvar ortamında araştırılmıştır. 

 

 

Parazitlenmiş yumurta, birinci ve üçüncü dönem larvalara uygulanan pestisitlerin tüm 

dozları (uygulama dozu, uygulama dozunun 1/2’si ve 1/20’si) çıkış oranında kontrole 

göre azalmaya sebep olmuştur. Denemelerde kullanılan tüm preparatların (gamma 

cyhalothrin, spinetoram, chlorantraniliprole, fosforoz asit, Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki) ergin öncesi dönemlere fazla oranda toksik etki yaptığı görülmüş, parazitoit 

gelişimi az olduğundan da istatistiksel analiz yapılamamıştır. Benzer bir sonuç Yassin-

Ali (2013)’nin yaptığı çalışmada da bulunmuştur. Çalışmada C. oculator tarafından 

parazitlenmiş H. armigera larvalarına uygulanan pesitisitlerin yüksek toksik etki 

yapmasından dolayı çıkış oranlarının çok az olduğu bildirilmiştir. Consoli vd. (1998), 

T. pretiosum’a karşı bazı pestisitlerin yan etkilerini belirlemişlerdir. Parazitlenmiş 

ergin öncesi dönemlere daldırma metoduyla kullanılan kimyasallar Cartap ve 

Phenthoate, tüm dönemlerin tamamen ölümüne sebep olmuş ve bu preparatların çok 

zararlı sınıfında olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kaya ve Kılınçer (2011), C. 

oculator’a karşı uyguladığı thiodicarb ve indoxacarb’in uygulama dozu, uygulama 

dozunun 1/2’si ve yirmide birinin parazitlenmiş ikinci ve dördüncü dönem larvalarda 

parazitoit gelişimini engellediğini ortaya koymuşlardır. 
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Uygulanan tüm preparatların tüm dozları parazitlenmiş yumurta ve birinci larvalarda 

gelişen parazitoitlerin gelişme sürelerinde kontrole göre azalmaya neden olmuştur. 

Üçüncü dönem larvalarda parazitoitlerin gelişme süreleri ise artış göstermiştir.  

 

 

Denemelerde ele alınan preparatların C. oculator’un ergin ömrüne etkisi 

incelendiğinde, parazitlenmiş birinci ve üçüncü dönem patates güvesi larvalarından 

çıkış yapan parazitoitlerin yaşam sürelerinin azaldığı, parazitlenmiş yumurtalardan 

çıkış yapan parazitoitlerin ise yaşam sürelerinin uzadığı belirlenmiştir.  

 

 

Bt’nin ergin parazitoitlerin ömrünü azalttığına dair çalışmalar vardır. Ergin parazitoitin 

ergin ömrü azaldığından erkek bireyler ömrü boyunca çiftleşeceğinden daha az 

çiftleşmekte, dişi bireylerde ömrü boyunca bırakacağı yumurta sayısından daha az 

yumurta bırakmaktadır. Bunun olabilmesi için parazitoitin patojeni vücuduna alması 

gerekmektedir. Bu da parazitoitin Bt püskürtülmüş nemli yüzeyde bulunması ile 

gerçekleşebilir (Dunbar ve Johnson 1975). Yapılan bu çalışmada parazitlenmiş 

yumurtlara uygulanan Bt’nin erginlerin ergin ömrünü uzattığı, larva dönemlerinden 

çıkış yapan erginlerin ise yaşam sürelerinin azaldığı görülmektedir. Bu sonucun Bt’nin 

beslenme yoluyla geçmesi, yumurta döneminin daha korunaklı larva döneminin de 

daha hassas ve besleniyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

 

Bu çalışmada parazitlenmiş farklı dönemdeki konukçuya uygulanan ilaçların parazitoit 

C. oculator’un ergin ağırlığını etkilediği belirlenmiştir. Parazitlenmiş yumurta, birinci 

ve üçüncü dönem larvalarda gelişen C. oculator’un ergin ağırlığında hem erkek hem 

de dişi bireyler için kontrole göre azalma görülmüştür. Parazitoitlerde ergin ağırlığını 

belirleyen en önemli etkenlerden biri konukçudan beslenmedir (Harvey vd. 2000; 

Harvey ve Strand 2002). Kontrole göre daha küçük bireylerin meydana gelmesinin 

nedeninin parazitoitlerin ergin öncesi dönemlerinin konukçudan yeteri kadar 

beslenememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Parazitoitin cinsiyet oranı incelendiğinde uygulamalarda yeterli sayıda parazitoit çıkışı 

olmadığından erkek: dişi oranı hakkında kesin bir kanıya varılamamıştır. Bt ve 

fosforoz asit uygulamalarından çıkış yapan bireylerde dişilerin fazla olduğu, gamma 

cyhalotrin ve spinetoram etkili maddelerinin uygulandığı denemelerde ise cinsiyet 

oranının erkek lehine olduğu tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise cinsiyet oranları 

parazitlenmiş ergin öncesi dönemlerde erkek lehine sonuçlanmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, ergin parazitoitlerin denenen pestisitlere maruz kalmasının cinsiyet 

oranını olumsuz etkilediği bu nedenle de parazitoit popülasyonun devamlılığında 

sorun oluşturabileceği düşünülmektedir.  

 

 

Pestisitler, yumurta parazitoitlerinin ergin öncesi dönemleri konukçu yumurtası içinde 

olduğundan toksik maddelerden erginlere oranla daha az etkilemektedir (Suh vd. 

2000). Yaptığımız denemede parazitlenmiş yumurtalardan çıkış yapan bireylerin 

parazitlenmiş birinci ve üçüncü dönem larvalardan meydana gelen bireylerden daha 

fazla olmasının parazitoitlerin konukçu yumurta içerisinde korunaklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

 

Parazitoitler ve Bt’nin birçok zararlı için tüm dünyada beraber kullanımı yaygın 

uygulanan bir yöntemdir (Vaez vd. 2013). Ancak bu iki mücadele etmeninin olası 

rekabet durumu ile ilgili bilinenler oldukça azdır (Azizoğlu vd. 2015).  Ele alınan 

ürünlerden özellikle Bt’nin ergin öncesi dönemlerde de olumsuz etkiye neden 

olduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Hilbeck vd. (1998a, b) Bt’nin konukçuda etkili 

olabilmesi için Bt ile enfekte olmuş konukçunun olması ve ya Bt püskürtülmüş olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

 

Denemelerde kullanılan ilaçların uygulama dozlarının denemelerde ele alınan 

dönemlerin hepsinde (parazitlenmiş yumurta, birinci ve üçüncü dönem larva) hem dişi 

hem erkek parazitoitlerde toksik etkiye neden olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuç 

literatürle de desteklenmektedir. Tunca (2010), parazitlenmiş konukçulara uyguladığı 

Spruzit Neu’nun LC50 dozunda parazitoit gelişimi olmadığını bulmuştur. Xu vd. 

(2004), Plutella xylostella’nın parazitoiti Diadegma insulare pupa ve erginlerine 
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azadirachtin, Bt, spinosad, indoxacarb ve gamma cyhalothrinin yan etkilerini 

laboratuvar koşullarında araştırmışlardır. Kullanılan ilaçlar ergin besinine 

karıştırıldığında ilk 24 saat içinde gamma cyhalothrinde %95.8, spinosad da %100 

ergin ölümü görüldüğünü, Bt de ise ölümün %0-10.4 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Parazitlenmiş pupaya yapılan ilaç uygulamalarında ise gamma 

cyhalothrin uygulanan bireylerin %10’unun ergin olabildiği, diğer kimyasallarda ise 

%76-90 arasında ergin parazitoit çıkışı olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

 

Patates alanlarında kullanıldığı bilinen ve denemelerde ele alınan pestisitlerin ergin 

parazitoitlere kontakt etkilerine de bakılmıştır. Dişi parazitoitlere etki bakımından 

kullanılan ilaçlar değerlendirildiğinde ilk 24 saat içinde en fazla etki gamma 

cyhalothrin ve spinetoram etkili maddeli insektisitlerin her üç dozunda görülmüştür. 

Ölüm oranı bakımından ikinci sırada ise Bt’li preparatın uygulama dozunun yer aldığı 

görülmektedir. En az etki ise fungisit olan fosforoz asit etkili maddesinden elde 

edilmiştir.  

 

 

48 saat sonraki ölümlere bakıldığında ise en fazla etki Chlorantraniliprole etkili 

maddeli insektisitin uygulama dozundan elde edilmiştir. Fosforoz asitin uygulama 

dozu ve Bt’li preparatın 1/2 dozunda ise %7.14’lük bir ölüm söz konusu olmuştur. 

 

 

72 saat sonraki ölümlerde ise Chlorantraniliprole etkili maddeli insektistin uygulama 

dozundaki ölümün %100’e ulaştığı görülmektedir. Fosforoz asit aktif maddeli fungisit 

ise dişi parazitoitler üzerinde en az etkiye sahip ürün olmuştur.  

 

 

Erkek parazitoitlere zararlı etki bakımından kullanılan ilaçlar değerlendirildiğinde ilk 

24 saat içinde en fazla etki gamma cyhalothrin etkili maddeli insektisitin her üç 

dozunda görülmüştür. Spinetoram etkili maddeli insektisitin yarı dozu ve uygulama 

dozu 24 saat sonra %100 ölüme neden olurken 1/20 dozu 48 sonra %100 ölüme neden 

olmuştur. Erkek parazitoitlere etki bakımından üçüncü sırada ise %60 ölüm oranı ile 

Bt’li preparatın uygulama dozunun yer aldığı görülmektedir. Bu oran 72 saat sonunda 
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%66.67’ye çıkmıştır. Fungisit olan fosforoz asit etkili maddesi her üç doz içinde 24 

saat içinde etki göstermezken 48 saat sonra yarı ve uygulama dozunda %6.67, 72 saat 

sonra da %13.33 oranında ölüme neden olmuştur. Erkek parazitoitlere etki bakımından 

en az zararlı olan insektisit Chlorantraniliprole’un yarı dozudur. 

 

 

Ergin parazitoitlerle yapılan yan etki çalışmalarında gamma cyhalothrin ve spinetoram 

etkili maddeli insektisitlerin her üç dozununda parazitoitlere oldukça zararlı olduğu 

sonucuna varılmıştır. En az etki ise dişi parazitoitlerde fosforoz asit, erkek 

parazitoitlerde Chlorantraniliprole etkili maddesinin gösterdiği belirlenmiştir. 

Bakteriyel preparat olan Bacillus thuringiensis var. kurstaki ise dişilerde %30.77 

erkeklerde %66,67 ölüme neden olmuştur.  

 

 

Xu vd. (2004), D. insulare erginlerine kalıntı denemesi yapmışlar ve gamma 

cyhalothrinin 10 günlük kalıntısının bile ilk 24 saat içinde % 57.4 ergin ölümüne 

neden olduğunu bildirmişlerdir. Morales vd. (2005), laboratuvar koşullarında C. 

inanitus erginlerine fipronil, imidacloprid, pymetrozine, doğal pyretrinler+PBO 

uygulamışlardır. 7 ve 15 gün sonraki ergin ölümlerini değerlendirmişlerdir. 

Pymetrozine %93.3 ölüm gösterirken diğer insektisitlerin 7. günde %100 ölüme neden 

olduğunu ve denemede ele alınan insektisitlerin C. inanitus ile birlikte 

önerilemeyeceğini ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Stanley vd. (2016), 

laboratuvar koşullarında C. blackburni erginlerine karşı diafenthiuronun kontakt 

etkisini araştırmışlardır. Kuru film metodu ile yaptıkları çalışmada diafenthiuronun 

uygulama dozu ile uygulama dozunun iki alt ve iki üst dozunu C. blackburni 

erginlerine uygulamışlardır. Sonuç olarak 24 saat içerisinde ilacın uygulama dozunun 

yaklaşık %68 oranında, yarı dozunun %29 oranında ve iki katı dozunun %100 

oranında ölüme neden olduğunu bulmuşlardır. Bu sonuçlara göre diafenthiuronu C. 

blackburni için kısmen zararlı olarak değerlendirmişlerdir.  

 

 

Denemede kullanılan insektisitlerden Chlorantraniliprole’un yedi farklı parazitoite 

(Aphidius rhopalosiphi, T. dendrolimi, T. chilonis, T. pretiosum, Aphelinus mali, 

Diadegma semiclausum ve Dolichogidea tasmanica) yan etkileri laboratuvar 
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koşullarında araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre chlorantraniliprole’un 

denemedeki tüm parazitoitlere karşı %30’un altında etki gösterdiği ve IOBC 

sınıflandırmasına göre zararsız olarak kabul edildiği, entegre mücadele programlarında 

kullanılabileceği ortaya konulmuştur (Brugger vd. 2010). Yine benzer şekilde Silva 

vd. (2018), yumurta parazitoiti Telenomus podisi üzerinde chlorantraniliprole’un beş 

farklı dozunun etkisini laboratuvarda araştırmışlar ve IOBC’nin sınıflandırmasına göre 

sonucu değerlendirmişlerdir. Uygulanan beş dozunda parazitoit erginlerine etkisini 

zararsız bulmuşlardır. Matioli vd. (2019), Cotesia flavipes üzerinde 

chlorantraniliprole’un etkisini hem ergin hemde ergin öncesi dönemlerde 

araştırmışlardır. Kontrolle kıyaslandığında ergin parazitoitlerde, yumurta-pupa ve 

pupa-ergin gelişiminde pupa ağırlığı, pupa sayısı ve çıkış oranı bakımından ilacın 

etkisinin önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. He vd. (2019), chlorantraniliprole etkili 

maddesinin diğer konvansiyonel insektisitlere oranla daha çevre dostu olduğunu ve 

hedef olmayan organizmalara daha az toksik etkisi olduğu için IPM programlarında 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

 

Yapılan literatür araştırmasında fungisitlerin sadece fungisidal etki gösterdiği ve doğal 

düşmanlara zararının daha az olduğu yönünde bir algı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

Garantonakis vd. (2016), kullandıkları fungisitin uygulamadan sonraki 1-2 gün 

içerisinde insektisidal etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Magano vd. (2015), 22 adet 

fungisitin T. pretiosum erginlerine yan etkisini laboratuvar koşullarında denemişlerdir. 

Sonuçlara göre ele alınan fungisitlerin 6 tanesinin %30’un altında, 11 tanesinin %30-

79 arasında, 4 tanesinin %79-99 arasında ve bir tanesinin de %99’dan fazla öldürücü 

etkisi olduğunu, fungisitlerin T. pretiosum’a olumsuz etkilerinin olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

 

 

Zararlılarla mücadelede kullanılan ilaçlar, böceklerde öldürücü etkinin yanısıra bazı 

davranışsal değişikliklere de neden olabilmektedir. Bunlar ortamdan uzaklaşma, 

konukçuya yönelmeme gibi davranışlar olabilir. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan 

preparatların parazitoitlerde kokuya yönelim davranışı Y tüp olfaktometre ile 

gözlemlenmiştir. Deneme iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada sadece 
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kimyasal maddelere yönelim, ikinci aşamada ise ilaç+konukçu yumurtasına yönelim 

test edilmiştir.  

 

 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında denemelerde kullanılan kimyasalların hepsinde 

parazitoitin temiz havaya yönelim oranı daha fazla bulunmuştur. Yalnızca Bacillus’lu 

preparatın her üç dozunda dengeli bir dağılım görülmüştür. Konukçu kokusunun 

atraktant bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. İnsektisitlerden Gamma cyhalothrin ve 

Spinetoram etkili maddelerinde yapılan denemelerde de konukçuya yönelimin fazla 

olduğu görülmektedir. Ancak Chlorantraniliprole ve Fosforoz asite bakıldığında 

konukçu olmasına karşın ilaçların kokusunun parazitoitleri olumsuz etkilediği ve 

temiz havaya yönelimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen Y tüp 

olfaktometrede seçim testi sonucunda Gamma cyhalothrin ve Spinetoram etkili 

maddeleri ve patates güvesi yumurtasının bir arada olmasının parazitoit için cezbedici 

özellik göstermesine karşın her iki ilacın da parazitoitin ergin öncesi ve ergin 

dönemlerine olumsuz etkilerinden dolayı bu insektisitlerle ilgili biyolojik mücadele 

açısından olumlu bir şey söylemek mümkün değildir.  

 

 

Elde edilen sonuçlar literatürle de desteklenmektedir. Yassin Ali (2013), Rapax’ın 

letal dozu ve Larvin’in yarı dozu dışındaki bütün denemelerde C. oculator’un temiz 

havayı tercih ettiğini bildirmiştir. Benzer şekilde Kaya ve Kılınçer (2011), clethodim, 

indoxacarb, mancozeb, thiodicarb ve quizalafop-P-ethyl uygulamalarının parazitoiti 

olumsuz etkilediğini, sadece konukçu yumurtasına thiodicarb uygulanan denemede C. 

oculator’un konukçuya doğru yöneldiğini belirlemişlerdir    

 

 

Ergin parazitoitlere kontakt etki ve Y tüp olfaktometrede yönelim testi sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde Gamma cyhalothrin ve spinetoram etkili maddeli 

insektisitlerde dişi parazitoitler konukçuya yönelim gösterseler bile ilk 24 saat 

içerisinde %100 ölüm görüldüğünden parazitoit varlığının çok olduğu durumlarda 

ilaçlamadan kaçınılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Konukçu+ilaca yönelim 

olduğu durumlar parazitoit için avantaj olarak düşünülebilir. Ancak öldürücü 

etkisinden dolayı bu insektisitlerin kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. 
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Tam tersi bir durum ise Fosforoz asit etkili maddeli preparatta görülmektedir. Ergin 

dişi parazitoitlere yan etkileri düşük olmasına karşın parazitoitte kaçırıcı etki 

yaptıklarından biyolojik mücadele açısından (konukçuyu arama-bulma yönünden) 

etkili sonuç elde edilemeceği ortaya çıkmaktadır. Chlorantraniliprole etkili maddesi ise 

hem dişi parazitoitleri öldürücü etkisi hem de kaçırıcı etkisi olduğundan C. oculator 

için uygun bir insektisit olmadığı düşünülmektedir. 

 

Sonuç olarak bu çalışmada, patates alanlarında ve depolarda ciddi zararlara neden olan 

patates güvesine karşı alternatif bir yöntem olan biyolojik mücadelenin C. oculator ile 

uygulanma olasılığı farklı yönleriyle ortaya konulmuştur. Üç farklı sıcaklığın 

parazitoitin gelişimine etkileri ortaya konulmuştur. Patates güvesinin en büyük 

zararının tarlada hasat döneminin olduğu Eylül aylarında olduğu ve tarlada güve ile 

bulaşık yumruların kontrolsüz depolarda depolanmasıyla ortaya çıktığı 

düşünüldüğünde 30°C’de yapılacak periyodik salımların güve popülasyonunu 

baskılayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca süperparazitizmin parazitoit için 

dezavantaj olmayabileceği, aksine adapte edilebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 

günümüzde patates güvesine karşı yoğun olarak önerilen bir yöntem olan kimyasal 

mücadelede kullanılan bazı pestisitlerin C. oculator ile kullanılabilme olanakları 

incelenmiştir. Ele alınan pestisitlerin doğrudan kullanımlarında ergin parazitoitlerin 

tamamının ölmesi nedeniyle salımların ilaçlamadan bir müddet sonra yapılması 

gerektiği ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen bu tez çalışmasıyla bu konudaki literatür 

eksikliğinin de kısmen giderildiği düşünülmektedir. C. oculator’un kitle üretimi 

düşünüldüğünde patates güvesi yerine un güvesi üzerinde yetiştirilmesinin daha uygun 

olacağı düşünülmektedir.  

 

Bu çalışma ile Patates güvesi ile mücadelede entegre bir yaklaşım geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre patates güvesi ile mücadelede C. oculator’un 

kullanılabilmesi için kitle üretim, parazitoitin salım dozu ve etkinliği çalışmalarının 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Patates güvesi ile entegre mücadele 

kapsamında; konukçu-parazitoit oranının ayarlanarak süperparazitizmi teşvik edecek 

şekilde periyodik salımlar yapılması ve ortamdaki parazitoit varlığına dikkat edilerek 

ilaçlama zamanının ayarlanması ile patates güvesinin C. oculator ile biyolojik 

mücadelesinin yapılabileceği düşünülmektedir.  
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