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Planococcus ficus (Signoret)’un PARAZİTOİTLERİ Anagyrus pseudococci (Girault) 
(Hymenoptera: Encyrtidae) ve Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) 
İLE AVCISI Nephus kreissli  Fürsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae) ARASINDAKİ 

BİRLİK İÇİ AVCILIK 
 

Murat MUŞTU 
 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bitki Koruma Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Neşet KILINÇER 
 
 

Nephus kreissli’nin Fürsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae) ergin ve larva dönemlerinin 
asma unlubiti Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae)’un dönemlerini 
tüketim tercihi ve yumurta dönemini tüketim kapasitesi incelenmiş, N. kreissli’nin I. ve II. 
dönem larvasının beslenmek için P. ficus’un yumurta dönemini daha fazla tercih ettiği, III. ve 
IV. dönem larva ve ergininin P. ficus’un II. ve III. dönem nimf ile dişi dönemini daha fazla 
tercih ettikleri belirlenmiştir. Avcının larva dönemleri ilerledikçe yumurta tüketiminin arttığı, en 
fazla tüketimin IV. larva döneminde olduğu, ergin dönemdeki tüketimin III. ve IV. larva dönemi 
arasında olduğu tespit edilmiştir. N. kreissli’nin bazı biyolojik özellikleri incelenmiş, gelişme 
süresinin 31,5 gün, preovipozisyon süresinin 6,7 gün, ovipozisyon süresinin 51,5 gün 
postovipozisyon süresinin 8 gün sürdüğü saptanmıştır. Dişi ömrünün 66,2 gün, erkek bireyin 
ömrünün 66,6 gün sürdüğü, dişinin günlük 2,4, toplamda da 122,7 adet yumurta bıraktığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca avcının net üreme gücü (R0) 45,2903 dişi/dişi/generasyon, kalıtsal üreme 
yeteneği (rm) 0,0680 dişi/dişi/gün ve ortalama döl süresi (T0) 56,0398 gün olarak belirlenmiştir. 
N. kreissli ile Anagyrus pseudococci (Girault) ve Leptomastix dactylopii Howard 
(Hymenoptera: Encyrtidae) arasındaki birlik içi avcılık etkileşimleri incelenmiş, N. kreissli’nin 
IV. dönem larvası ve ergininin, parazitoitlerin yalnızca biri veya her iki parazitoit tarafından 
parazitlenmiş P. ficus bireylerinde, unlubitler mumya olana kadar beslenebildiği, ayrıca 
genellikle parazitlenmiş bireyleri parazitlenmemişlere tercih ettiği tespit edilmiştir. A. 

pseudococci ve L. dactylopii arasındaki rekabet incelenmiş, parazitoitler aynı günde, P. ficus’u 
parazitlediğinde, parazitlenen bireylerden %68,63 oranında L. dactylopii,%31,37 oranında A. 

pseudococci’nin çıkış yaptığı belirlenmiştir. Konukçu parazitoitler tarafından farklı günlerde 
parazitlendiğinde, konukçudan çıkan parazitoitlerin çıkış oranlarında ya fark olmadığı yada 
önce parazitleyenin rekabeti kazandığı saptanmıştır. Ayrıca, bütün denemelerde parazitoit 
türlerinin çıkış sürelerinde fark olmadığı yada A. pseudococci’nin çıkış süresinin daha kısa 
olduğu tespit edilmiştir. Üç doğal düşmanın P. ficus popülasyonu üzerine bir arada, ikili ve tek 
başlarına olan etkileri incelenmiş, üç doğal düşmanın bir arada olduğu denemede unlubit 
popülasyonunun en başarılı şekilde kontrol altına alınabildiği belirlenmiştir. Bütün denemeler 
28°C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında 
yapılmıştır 
 
 
Eylül 2010, 190 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Nephus kreissli, Anagyrus pseudococci, Leptomastix dactylopii, 
Planococcus ficus, Birlik içi avcılık 
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ABSTRACT 
 

Ph. D. Thesis 
 

INTRAGUILD PREDATION AMONG THE PARAZITOIDS (Anagyrus pseudococci  
(Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae), Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: 

Encyrtidae) AND PREDATOR Nephus kreissli Fürsch & Uygun (Coleoptera: 
Coccinellidae)) OF Planococcus ficus (Signoret) 

 
Murat MUŞTU 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  
Department of Plant Protection 

 
Supervisor: Prof. Dr. Neşet KILINÇER 

 
The capacity of egg stage consumption and preference consumption of other stages of 
Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae) by the adult and larval stages of 
Nephus kreissli Fürsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae) were examined. It was determined 
Nephus kreissli, its 1st and 2nd larval stages more preferred the egg stage of Planococcus ficus 
while its 3rd and 4th larval stages more preferred the 2nd and 3rd nymphal stages and females 
of prey. The egg consumption of predator increased with increasing of its larval stages. The 
maximum egg consumption was found in its 4th larval stage while the predator fed on the adult 
stage of prey between its 3rd and 4th larval stages. Certain biological properties of N. kreissli; 
such as the developmental, preovipotion, ovipotion and postovipotion periods were also studied 
which made last in 31.5, 6.7, 51.5 and 8 days respectively. The longevity of female and male 
individuals were determined as 66.2 and 66.6 days; respectively. It was also observed that a 
single female laid 2.4 eggs daily but a total of 122.7 eggs throughout its life. Furthermore, the 
net reproductive power (R0) 45.2903 female/female/generation, hereditary reproductive 
capability (rm) 0.0680 female/female/day and average fecundity time (T0) 56.0398 days of 
predator was determined. The intraguild predation interactions between N. kreissli and two 
parasitoids; Anagyrus pseudococci (Girault) and Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: 
Encyrtidae) was examined. It was also noted that whether the 4th larval and adult stages of N. 

kreissli fed only by one or both parasitoids. N. kreissli fed within the individuals of P. ficus until 
they turned to become in mummy form. In addition, it was also determined that the parasitized 
individuals generally preferred those of the unparasitized individuals. The emerging rates of L. 

dactylopii and A. pseudococci, from parasitized individuals of P. ficus, were determined as 
68.63% and 31.37%; respectively. The competition between two parasites, namely A. 

pseudococci and L. dactylopii, was also examined simultaneously. The host was parasitized by 
the both parasitoids on different days, no difference were found between the emerging rate out 
of the parasitoids or the parasitoids which were parasitized before by winning the competition. 
Moreover, no difference was found in emergence periods of both parasitoids or the emergence 
periods of A. pseudococci was found shorter during whole experiments. The effects of three 
natural enemies within P. ficus populations was examined together, bilateral, or alone but on the 
other hand, a combination effects of three natural enemies was determined most successful 
among the experiments in population control of mealybug. All experiments were conducted 
under the conditions with the temperature was 28°C ± 1, humidty %60 ± 10 and the photoperiod 
was 16:8 hrs. (light: darkness). 
 
September 2010, 190 pages 
Key Words: Nephus kreissli, Anagyrus pseudococci, Leptomastix dactylopii, Planococcus 

ficus, Intraguild predation 
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1. GİRİŞ  

 

 

Asma, tarihi M.Ö. 5000-6000 yılına kadar dayanan bir kültür bitkisi olup, anavatanı 

Anadolu'yu ve Kafkasya’yı da kapsayan bölgedir. Bağcılık için yer kürenin en elverişli 

iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra en 

eski ve köklü bağcılık kültürüne de sahiptir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla 

çeşide sahip olan türlerden biri olan üzümün 15.000'in üzerinde çeşidi bulunduğu 

tahmin edilmektedir. Asmanın anavatanı olarak kabul edilen ülkemizde bağların toplam 

tarım alanı içerisindeki payı %1,2’dir. Anavatanı Anadolu olan çeşitler 1200'ün 

üzerindedir. Bunların 50-60 kadarının ekonomik üretimi yapılmaktadır (Anonymous 

2003, 2010a).  

 

 

Asma; çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden 

çok seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu gibi 

etkenlerin de etkisiyle dünyada da en yaygın kültür bitkilerinden biridir. 2006 verilerine 

göre dünyada yaklaşık 7,8 milyon hektar alanda 66,770 milyon ton üzüm üretilmektedir 

(Anonymous 2010b). Türkiye 2007 verilerine göre İtalya, Çin, Amerika, Fransa ve 

İspanyanın ardından 3,612,781 ton üretimle altıncı sırada yer almaktadır (Anonymous 

2010c). 

 

 

Türkiye’de yaklaşık 525 bin hektar bağ alanında yılda yaklaşık 3,5 milyon ton üzüm 

üretimi gerçekleştirilmektedir (Anonymous 2003). Ülkemizde üretilen üzümlerin 

yaklaşık %30’u sofralık, %37’si kurutmalık, %30’u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve 

%3’de şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Anonymous 2003). Üretilen üzümün 

yaklaşık %63’ü çekirdekli %27’si ise çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır (Anonymous 

2003). Bölgelerimize göre üretim incelendiğinde ise; Ege Bölgesinde çekirdeksiz kuru 

üzüm, Marmara Bölgesinde sofralık ve şaraplık, Akdeniz Bölgesinde ilk turfanda, Orta 
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Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şaraplık, şıralık, sofralık, çekirdekli 

kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yönünden gelişme gösterdiği görülmektedir (Anonymous 

2003).  

 

 

Ülkemiz ekonomisi için en önemli tarım ürünlerinden biri olan asma bitkisine zarar 

veren çok sayıda zararlı, hastalık ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların arasında en 

önemli gruplardan biri olan zararlılar hakkında, hem ülkemizde hem de tüm dünyada 

yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Özellikle de son yıllarda bu 

zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasallara karşı insanların duyarlılıklarının daha da 

artması ve bunun sonucunda giderek önem kazanan canlı ve cansız çevre bilinci, bu 

zararlılarla savaşımda farklı savaşım stratejilerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Buna 

paralel olarak, entegre mücadele yaklaşımı ile zararlıların en uygun olan mücadele 

yöntemlerini kullanarak ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması hedeflenmektedir. 

Bu bağlamda, entegre mücadele yaklaşımı içerisindeki en önemli savaşım 

yöntemlerinden biri de biyolojik mücadele olarak kabul edilmektedir. 

 

 

Bağlarda zarar yapan farklı takım ve familyadan çok sayıda böcek türü vardır. Bu 

böceklerin önemli gruplarından biriside Coccoidea üst familyasıdır. Coccoidea üst 

familyası içerisinde yer alan ve unlubitler olarak isimlendirilen Pseudococcidae 

familyası çok sayıda polifag tür içermektedir. Pseudococcidae familyası tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de önemli bitki zararlıları arasında yer almaktadır. Unlubitler 

bitkilerin gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve ve kökleri de dahil olmak üzere hemen 

hemen bütün aksamlarında bitki özsuyunu emerek beslenmektedir. Beslenmeleri 

sonucunda, bitkilerde gelişmenin gerilemesine, yaprakların küçülmesine, ürün kalite ve 

kantitesinin düşmesine, ürünün estetik değerinin kaybolmasına ve pazar değerinin 

düşmesine sebep olmaktadır (Kosztarab ve Kozar 1988). Bununla birlikte, salgıladıkları 

balımsı maddeler üzerinde saprofit fungusların gelişmesi ile fumajine neden 

olmaktadırlar. Ülkemizde karaballık gibi isimlerle anılan bu oluşum tüm yaprak, meyve 

ve diğer aksamları kaplayarak bitkinin yeterince fotosentez yapmasını engellemektedir. 
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Bu yüzden bitki yeterince gelişememekte, meyve kalite ve kantitesinin azalması 

yanında ürünün estetik değeri kaybolmakta ve pazar değeri düşmektedir (Düzgüneş 

1982, Lodos 1982). 

 

 

Pseudococcidae familyasında bulunan Planococcus ficus (Signoret) asma unlubiti 

olarak adlandırılmaktadır. P. ficus tüm dünyada ve ülkemizde bağ alanlarında zararlı 

olan bir türdür. Türkiye’de ilk defa Düzgüneş (1982) tarafından Ege ve Karadeniz 

bölgelerinde Vitis sp. üzerinden bulunduğu bildirilmiştir. Fakat daha sonraki 

araştırmalarda bağ alanlarında bulunan türler Planococcus citri (Risso) olarak 

değerlendirilmiştir. Gerçektende bu iki türü morfolojik özelliklerine ve zararına göre 

birbirinden ayırmak çok zordur. Ancak, mikroskobik özellikleri ile teşhis yapmak 

mümkün olmaktadır (Cox ve Ben-Dov 1986). 

 

 

P. ficus kozmopolit bir tür olup tüm dünyada yaygındır. Özellikle Akdeniz ülkeleri, 

Güney Afrika, Pakistan ve Arjantin’de asmalarda ekonomik zarara neden olan türler 

arasındadır. P. ficus’un başta incir ve süs bitkileri olmak üzere birçok konukçusunun 

olduğu bilinmektedir (Ball vd. 2003). Fakat ana konukçusu asmadır. Kışı asma 

omcalarında kabuk altlarında muhtelif dönemlerde geçiren unlubit, baharda yapraklara 

ve yaz ortasında meyveye geçerek buralarda emgi yaparak beslenmektedir. Ayrıca 

gövde, sürgün ve köklerde de beslenebilmektedir. Asma unlubiti, beslenmesi sonucunda 

bitki gelişiminde geriliğe neden olmaktadır. Bunun yanında, salgıladığı balımsı 

maddelerde saprofit fungusların gelişmesi sonucunda fumajine neden olmakta, ayrıca, 

clasterovirüslerle ortak yaşam göstererek, leafroll hastalığının bağlara bulaşmasına 

neden olmakta, bunun sonucunda meyvenin olgunlaşması gecikmekte ve ürünü 

azalmaktadır (Joyce vd. 2001, Ball vd. 2003).  

 

° 
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Asma unlubitinin ülkemizde ve dünyada birçok doğal düşmanı bulunmakla birlikte bu 

doğal düşmanlardan biri de ilk defa 1980 yılında Türkiye’de tespit edilen Nephus 

kreissli Fürsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae)’dir. Şu ana kadar ülkemiz dışında 

N. kreissli ile ilgili sadece Suriye’den bir kayıta rastlanmış olup (Anonymous 2009a) bu 

türün Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunduğu bildirilmiştir (Kaydan vd. 2006, 

Portakaldalı 2008) Bunun dışında, N. kreissli ile ilgili daha önce yapılmış bir çalışma 

bulunmamaktadır.  

 

 

Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encrytidae) soliter, koinobiont bir 

endoparazitoit olup, konukçusunun en çok III. dönem nimfleri ve çiftleşmemiş genç dişi 

dönemlerini tercih etmektedir. Bununla birlikte, I. ve II. nimf dönemindeki unlubitleri 

de parazitleyebilmektedir (Rosen ve Rossler 1966). A. pseudococci önemli bir unlubit 

parazitoiti olarak bilinmektedir. Özellikle P. ficus’un en önemli doğal düşmanlarından 

birisidir. A. pseudococci ilk olarak İtalya’nın Sicilya adasında bulunduktan sonra 

Amerika, Arjantin, İsrail ve Türkiye’de doğal olarak bulunduğu belirlenmiştir (Rosen 

ve Rossler 1966, Berlinger 1977, Duso 1989, Trjapitsin ve Triapitzin 2002, Ülgentürk 

vd. 2004, Kaydan vd. 2006). 

 

 

Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encrytidae)’nin anavatanının Brezilya 

olduğu kabul edilmektedir (Compere 1939; Barlett 1978’den). Ancak, Hindistan’ın 

batısı ve Amerika’nın güney kesimlerinde de bulunduğu bilinmektedir (Blumberg ve 

Van Driesche 2001). L. dactylopii soliter, koinobiont bir endoparazitoittir. 

Konukçusunun III. nimf ve genç dişi dönemlerini tercih etmektedir (Barlett 1978). 

Ülkemize 1965 yılında Kaliforniya’dan ithal edilmiş, o tarihten beri turunçgil 

unlubitinin mücadelesi için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kitle 

üretimi sürdürülmektedir. L. dactylopii ülkemizde kışı geçiremediği için her yıl yeniden 

salımı yapılmaktadır. L. dactylopii yurtdışında pek çok ülkede bağ alanlarında P. 

ficus’un mücadelesinde de kullanılırken, ülkemizde henüz bu amaçla 

kullanılmamaktadır. Gelecekte L. dactylopii, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
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asma unlubitinin mücadelesinde kullanılabilir. Ancak, ithal bir doğal düşman farklı bir 

ekosisteme salındığında, mücadelenin başarısını birçok şey etkileyebilir. Bu etkenlerin 

en önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz o ekosistemde bulunan yerli doğal düşmanlardır. 

 

 

Doğada, bir besin ağı içerisinde aynı av ile beslenen yada aynı konukçuyu parazitleyen 

pek çok tür bulunmaktadır. Bu şekilde aynı kaynağı kullanan bu avcı ve parazitoit 

türlerin oluşturduğu gruba birlik adı verilmektedir. Daha geniş anlamı ile birlik: 

‘Çevresel kaynakların aynı sınıfını aynı veya benzer yollarla kullanan türlerin bir grubu’ 

olarak tanımlanmaktadır (Root 1967). Birliği oluşturan bu türler birbirleri ile etkileşim 

halindedir. Birlik içi avcılık olarak isimlendirilen türler arası bu etkileşimler rekabet, 

avcılık ve parazitleme gibi unsurları içermektedir. Birlik içi avcılık en basit haliyle tarif 

edilecek olunursa; bir avcı tür, birlik içindeki bir başka doğal düşman tür ile beslendiği 

ya da onu öldürdüğü zaman meydana gelmektedir. Saldırgan: Birlik içi avcı, kurban: 

Birlik içi av ve yaygın kaynak: Birlik dışı avdır (Polis vd. 1989; Lucas vd. 1998). Birlik 

içi avcılık etkileşimleri böcekler arasında da yoğun olarak görülmektedir (Muştu ve 

Kılınçer 2008). Birlik içi avcılığın türlerin başarısını olumlu ya da olumsuz olarak 

etkileyen önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.  

 

 

Bu çalışmada, ülkemiz bağ alanlarında zararlı olan P. ficus’un yerli doğal düşmanları N. 

kreissli ve A. pseudococci ile en önemli unlubit parazitoitlerinden biri olan L. dactylopii 

arasındaki çoklu ilişkilerin incelenmesi ve bu türlerin birbirlerini nasıl etkilediklerinin 

ortaya çıkarılması, böylece biyololojik mücadele uygulamaları için oldukça önemli 

olacağı düşünülen bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, P. ficus ile doğal 

düşmanları L. dactylopii, A. pseudococci ve N. kreissli’den oluşan bir model 

oluşturulup, doğal düşmanlar arasındaki birlik içi avcılık etkileşimleri ve rekabet 

incelenerek, L. dactylopii’nin bağlarda kullanımı durumunda, olası etkiler incelenmeye 

ve öngörülmeye çalışılmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

 

Pseudococcidae familyasının bağlı olduğu Coccoidea üst familyası (Hemiptera) gerek 

biyolojik, gerekse morfolojik özellikleriyle ilginç bir gruptur. Yaşamlarının en az bir 

veya daha fazla dönemini yaşadığı bitkiye tamamen bağımlı olarak ve hareketsiz 

geçiren bu grup üyeleri çeşitli morfolojik ve biyolojik uyum özellikleri göstermektedir. 

Bireylerin vücutlarında bulunan mum bezleri, bu üst familyanın karakteristik özelliğidir. 

Dişiler hareketli larva dönemi dışında tüm yaşamı boyunca genellikle hareketsiz ve 

beslendiği bitkiye tespit olurken, bazı türlerin erkekleri ergin dönemde kanatlı olup 

uçabilmektedir. Ergin dişilerde baş, thorax ve abdomen kaynaşmışken, ergin erkeklerde 

böyle bir kaynaşma görülmemektedir (Ferris 1950, 1953, Bodenheimer 1953a, 1953b 

Kosztarab ve Kozar 1988, Ben-Dov 1994).  

 

 

Pseudococcidae familyası bireyleri vücutlarının üzerini kaplayan pamuğumsu ve 

mumsu salgılardan dolayı “unlubitler” olarak isimlendirilmektedir. Bu familya, sahip 

olduğu tür sayısı bakımından Coccoidea üst familyası içerisinde Diaspididae 

familyasından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Pseudococcidae familyasının 

vücudunu örten unlu madde, böceği iklimin olumsuz etkilerinden ve düşmanlarından 

koruyan önemli bir kalkan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca bazı türler yumurtalarını 

pamuğumsu veya keçemsi özellikte salgılardan oluşan yumurta torbasının içine 

bırakmaktadır (Foldi 1998, Kosztarab 1998).  

 

 

Genel olarak Pseudococcidae familyasına bağlı türlerin dişileri üç nimf dönemi 

geçirerek ergin olurlar. Erkek bireyler ise iki nimf, prepupa ve pupa olmak üzere dört 

ergin öncesi dönem geçirerek ergin olmaktadır (Ghosh ve Ghose 1984, 1987, 1988, 

1989, Nanda ve Ghose 1989, Kosztarab 1996).  
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Zinna (1959), parazitoit Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae)’ 

nin konukçusu Planococcus citri (Risso) üzerindeki biyolojisini araştırmış olup L. 

dactylopii’nin soliter, endoparazitoit olduğunu bildirmiştir. Araştırma sonucunda 28 °C’ 

de parazitoit yumurtalarının 32-48 saatte açıldığı, larva gelişiminin dört-beş günde 

tamamlandığı, prepupa döneminin altı-on gün, pupa döneminin yedi-sekiz gün sürdüğü 

ve toplam 18-25 günde yumurtadan ergin hale geldiği bildirilmiştir. Ayrıca araştırma, 

parazitoitin konukçusunun tüm dönemlerini parazitlediğini ancak III. dönem nimf ve 

erginleri daha çok tercih ettiğini belirlemiştir.  

 

 

Zinna (1960), L. dactylopii ve P. citri ile yaptığı çalışmada parazitoit erginlerinin 35 

güne kadar yaşayabildiğini, dişi parazitoitlerin ortalama 31 gün, erkek parazitoitlerin ise 

ortalama 16 gün yaşadığını bildirmiştir.  

 

 

Rosen ve Rössler (1966), A. pseudococci’ nin P. citri (Risso) üzerinde 26 °C sıcaklıkta 

dişi başına en fazla 65 adet yavru verdiğini, hayatını ortalama 17-18 günde 

tamamladığını ve yılda dört-beş döl verebildiğini bildirmişlerdir.  

 

 

Niyazau (1967), A. pseudococci’nin biyolojisini konukçusu P. citri üzerinde araştırmış 

olup, araştırma sonucunda 28 °C’de bir dişinin ömrü boyunca 35-65 yumurta bıraktığı, 

yumurtaların bir-iki günde açıldığı, parazitoitin larva gelişiminin dört-beş gün, prepupa 

döneminin dört-altı gün sürdüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırma konukçunun 

parazitlenmesinden sonra beşinci günde hareketinin durduğunu, altıncı ve yedinci günde 

kabuğunun sertleştiğini, sekizinci günde de tam anlamıyla mumya halini aldığını 

belirlemiştir. Yine araştırma sonucuna göre, dişilerin erkeklere göre daha fazla yaşadığı, 

bir dişinin ömrünün ortalama 10-18 gün olduğunu bildirmiştir.  
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Uygun (1978), Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae) ile beslenen Exochomus 

quadripustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae)’un 15 ve 35 °C’de gelişimini 

tamamlayamadığını, avcının gelişimi için en uygun sıcaklığın 25 °C olduğunu ve IV. 

larva döneminin diğer larva dönemlerinin tükettikleri toplam unlubit miktarından daha 

fazla unlubit tükettiğini bildirmiştir. 

 

 

Krishnamoorthy ve Singh (1987), Hindistan’da turunçgil unlubiti P. citri ile parazitoiti 

L. dactylopii’nin biyolojik mücadelesi üzerine yaptıkları çalışma sonucunda, meyve 

bahçelerine parazitoitin iki kez salınmasıyla üç-dört ay içinde unlubitin kontrolünü 

sağlamışlardır. Parazitoitin bahçelere yerleşmesiyle insektisit kullanımına ihtiyaç 

kalmadığını belirlemişlerdir.  

 

 

Polis vd. (1989), hayvanlarda görülen birlik içi avcılık etkileşimlerinin ekolojisini ve 

evrimini inceleyip, farklı yapılardaki birliklere göre birlik içi avcılığı 

sınıflandırmışlardır. 

 

 

Tingle ve Copland (1989), yaptıkları çalışmada unlubit parazitoiti olan A. pseudococci, 

L. dactylopii ve Leptomastidea abnormis (Gir.)’ nin 18-30 °C sıcaklık seviyeleri 

arasında, sıcaklık yükseldikçe döl veriminin arttığını, ergin ömrünün azaldığını ve bu 

türlerin dişilerinin erkeklerinden daha uzun süre yaşadığını bildirmişlerdir. Araştırma 

sonucunda, 24 °C’de L. abnormis’in döl veriminin en yüksek seviyeye ulaştığı, 30 

°C’de A. pseudococci ve L. dactylopii’nin döl veriminin en yüksek seviyeye ulaştığı; 

ancak ergin ömrünün bu sıcaklıkta azaldığını saptamışlardır.  
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Mackauer (1990), Acyrthosiphon pisum  (Harris) (Hemiptera: Aphididae)’un soliter 

endoparazitoitleri Aphidius smithi Sharma & Subba Rao ve Ephedrus californicus 

Baker (Hymenoptera: Aphidiidae)’un aynı yaştaki larvalarının rekabetinde, E. 

californicus’un rakibini fiziksel saldırı sonucu öldürdüğünü ve canlı kalma oranının 

%85 olduğunu, eğer A. smithi larvası daha yaşlı ise (≥12 saat ), E. californicus’un canlı 

kalma oranının azaldığını bildirmiştir. 

 

 

Heidari ve Copland (1992) C. montrouzieri’nin konukçu bulma yeteneğini araştırmışlar 

ve ergin bireylerin avlarını, görünen ve kimyasal uyarıcılarla sezebildiklerini, 

unlubitlerin bulunduğu yerlerde koku alma nedeniyle uçma eğiliminin önemli derecede 

azaldığını bildirmişlerdir. Poliesterenden üretilmiş yapay unlubit kuklarının, normal 

ışıkta, kızıl ışık (karanlık) koşuluna göre ergin avcılar tarafından daha çabuk 

bulunduğunu, dördüncü dönem larvanın sadece avla fiziksel temas kurduğunda avı 

algılayabildiğini tespit etmişlerdir. 

 

 

Mackauer vd. (1992), E. californicus ve A. smithi rekabetine süperparazitizm’in etkisini 

araştırmış, konukçuda her iki parazitoitin de bir larvası bulunduğunda, canlı kalma 

oranın E. californicus lehine %81 olduğunu, konukçuda A. smithi’nin iki larvası ile E. 

californicus’un bir larvası bulunduğunda, E. californicus’un canlı kalma oranının, 

%56’ya düştüğünü, üç ve daha fazla A. smithi larvasına karşı bir E. californicus larvası 

bulunan konukçuların hepsinde rekabeti A. smithi’nin kazandığını, buna karşın A. 

smithi’nin bir larvası ve E. californicus’un iki ya da daha fazla larvasının bulunduğu 

konukçuların hepsinde rekabeti E. californicus’un kazandığını bildirmişlerdir. 

 

 

Türkyılmaz ve Çiftçi (1992), parazitoit A. pseudococci’ nin P. citri üzerinde kitle 

üretimi ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, aydınlanma süresi kısaldıkça üretim 

miktarının azaldığını, parazitoit sayısının belirli bir sayının üzerine çıkmasıyla üretimin 
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azaldığını, dişi başına 7,7 adet parazitoit üretildiğini ve bu sayının kitle üretim 

çalışmaları için yeterli olmadığını bildirmişlerdir.  

 

 

Yiğit vd. (1992) Methidathion’un C. montrouzieri larvalarına, Methidathion ve 

Fluvalinate’in C. montrouzieri’nin larva ve erginlerine, Chlorpyrifos-ethyl’in C. 

montrouzieri’nin erginleri üzerinde sadece doğrudan püskürtülerek uygulandığında 

zararlı olduğunu, ayrıca, Methidathion, Chlorpyrifos-ethyl ve Fluvalinate’in L. 

dactylopii erginine önemli öldürücü etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

 

Islam ve Jahan (1993), A. pseudococci’nin konukçu P. citri üzerinde, farklı 

sıcaklıklardaki (18, 21, 24, 27, 30 ve 33 °C) gelişimini araştırmışlardır. Çalışma 

sonucunda, parazitoit için en uygun üreme sıcaklıklarının 27 ve 30 °C olduğunu, 

erkeklerin dişilerden daha hızlı geliştiğini, en düşük gelişme eşiğinin erkekler için 13,06 

°C, dişiler için 12,57 °C olduğunu, termal konstant’ın erkekler için 195,50 gün-derece, 

dişiler için ise 219,59 gün derece olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

Şengonca ve Yanuwiadi (1994) C. montrouzieri’nin L. dactylopii tarafından 

parazitlenmiş P. citri üzerindeki beslenme davranışı ile ilgili bir çalışmada, 1,9-22,3 

mm boyundaki unlubitler ile yedi-dokuz günlük ergin dişiler ve dördüncü dönem C. 

montrouzieri larvalarını kullanmışlar, deneme sonucunda altı günlük parazitli 

unlubitlerdeki beslenmenin, sağlıklı olanlardan farklı olduğunu ve on günlük parazitli 

unlubitlerle beslenmenin önemli derecede azaldığını, sonuç olarak, P. citri’nin bu iki 

doğal düşmanının salımı eğer birlikte yapılacaksa C. montrouzieri’nin L. dactylopii’den 

yaklaşık olarak iki hafta sonra salınması gerektiğini, böylece C. montrouzieri’den 

parazitlenmiş unlubitlerle beslenme olasılığının azalabileceğini bildirmişlerdir.  
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Blumberg vd. (1995), Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae)’nin 

dört unlubit (Planococcus citri, P. vovae Nasonov, P. ficus ve Pseudococcus cryptus 

Hempel) (Hemiptera: Pseudococcidae) türündeki toplam (AE) ve etkili (EE) 

kapsüllenme oranlarını araştırmışlar, P. citri için AE= %39 EE= %15,4, P. vovae için 

AE= %38,2 EE= %17,6, P. cryptus için AE= %16,2 EE= %5,4, P. ficus için AE= 

%20,1 EE= %7,7 olduğunu, ayrıca konukçu bitki türünün ve sıcaklığın kapsüllenmeyi 

etkilemediğini bildirmişlerdir. 

 

 

Pijls vd. (1995), Pseudococus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: 

Pseudococcidae)’nin parazitoitleri Apoanagyrus lopezi De Santis ve A. diversicomis 

(Howard) (Hymenoptera: Encyrtidae) arasındaki rekabeti incelemişler, konukçu 

parazitoitlerin her ikisi tarafından da iki saat içerisinde parazitlendiğinde, konukçudan 

%80 oranında A. lopezi çıktığını, konukçu, önce A. lopezi, 24 saat sonra A. diversicomis 

tarafından parazitlendiğinde, A. lopezi çıkışında önemli bir artış olmadığını, ancak 

konukçu, önce A. diversicomis, 24 saat sonra da A. lopezi tarafından parazitlendiğinde, 

konukçudan A. diversicomis çıkışının artarak %50’ye yükseldiğini bildirmişlerdir. 

 

 

Kester ve Jackson (1996), tütün zararlısı Manduca sexta Lawson (Lepidoptera: 

Sphingidae) yumurtalarıyla ve gregar parazitoiti Cotesia congregata (Say) 

(Hymenoptera: Braconidae)’ nın pupa ve prepupa dönemleriyle beslenen Jalysus 

wickhami Van Duzee (Hemiptera: Berytidae) ile ilgili yaptıkları bir çalışmada, prepupa 

dönemindeki parazitoitlerde pupa dönemindekilere göre daha fazla ölüm görüldüğünü, 

sıfır-iki günlük M. sexta yumurtaları ve sıfır-bir-iki-üç günlük parazitoit pupasının ölüm 

oranının üç günlük parazitoit pupasından daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

 

 

Islam vd. (1997), A. pseudococci ile parazitlenmiş P. citri’nin birinci dönem 

nimflerinde mumya oluşmazken, ikinci ve üçüncü dönem unlubitlerde sekiz ile onbir 
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gün içinde mumya oluştuğunu bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda konukçunun 

mumya haline gelmeden ölmesi için geçen sürenin birinci dönem unlubitlerde 1,85 ± 

0,06 gün, ikinci dönem unlubitlerde 2,48 ± 0,14 gün, üçüncü dönem unlubitlerde 2,89 ± 

0,17 gün olduğunu ve ergin halde parazitlenen unlubitlerde doğurganlığın tamamen yok 

olmadığını, normal durumun kırkta birine düştüğünü belirlemişlerdir.  

 

 

Lucas vd. (1998), patates yaprakbiti Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hemiptera: 

Aphididae) ve üç afidofag predatör Chrysoperla rufilabris Burmeister (Neuroptera: 

Chrysopidae), Coleomegilla maculata lengi Timberlake (Coleoptera: Coccinellidae) ve 

Aphidolates aphidimyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae) arasındaki birlik içi avcılığı 

araştırmışlardır. Denemeleri yaprakbiti (birlik dışı av) bulunan ve bulunmayan olarak 

ikiye ayırmışlar ve iki denemede de avcıların birbirlerinin farklı dönemleriyle 

beslendiğini, ancak yaprakbiti bulunan ortamda bu oranın düştüğünü tespit etmişlerdir.  

 

 

Öktem (1999), Turunçgil unlubiti P. citri ve parazitoiti L. dactylopii ile yaptığı 

çalışmada, parazitoit dişisinin ömrü boyunca ortalama 214,43 (175-303) adet unlubiti 

parazitleme gücüne sahip olduğunu, dişi bireyin en fazla konukçuyu sekizinci ve 

onikinci günler arasında parazitlediğini, ergin öncesi toplam gelişme süresinin ortalama 

22,85 gün olduğunu, ergin dişi ömrünün ise ortalama 21,57 gün sürdüğünü ve cinsiyet 

oranının dişi lehine 1,0: 1,42 olduğunu tespit etmiştir.  

 

 

Brodeur ve Rosenheim (2000), yaprakbiti parazitoitlerinde görülen birlik içi 

etkileşimleri incelemişler, parazitoit-parazitoit etkileşimleri hariç, predatör-parazitoit ve 

fungus parazitoit etkileşimlerin genellikle parazitoitlerin aleyhine asimetrik olduğunu 

bildirmişlerdir. 
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Colfer ve Rosenheim (2001), Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin 

parazitoiti Lysiphlebus testaicipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) ve avcısı 

Hippodamia convergens Guerin-Meneville (Coleoptera: Coccinellidae) ile yaptıkları 

arazide yürütülen çalışmada, parazitoit larvalarını içeren yaprakbiti mumyalarının avcı 

tarafından oldukça yüksek miktarda tüketildiğini, ancak doğal düşmanlar birlikteyken 

yaprakbiti popülasyonu üzerindeki baskının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

 

Dixon (2000), Gelinböceği ergin ve larvaları arasında yada farklı gelinböceği türleri 

arasında, uygun bir avı tanıyabilme yeteneği açısından bazı farklılıklar olduğunu ve bu 

farklılıkların türlerin veya dönemlerin farklı morfolojik karakterleri ile ilişkisi 

olabileceğini bildirmiştir. 

 

 

Meyhöfer ve Hindayana (2000) yaprakbiti parazitoit’i Lysiphlebus fabarum Marshall 

(Hymenoptera: Aphidiidae)’un canlılığı üzerindeki birlik içi avcılığın etkisini 

araştırmışlar ve şeker pancarında Lysiphlebus fabarum Masshall (Hymenoptera: 

Braconidae) tarafından parazitlenmiş Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) 

mumyalarının dört günlük bir periyot içerisinde %47’sinden daha fazlasının predatör 

türler tarafından yok edildiğini bildirmişlerdir. 

 

 

Raymond vd. (2000), deneme parselindeki dört bitki türünün (Papaver dubium L., 

Rumex obtusifolius L., Vicia faba L. ve Chenopodium album L.) üzerlerindeki A. fabae 

ile parazitoiti L. fabarum ve özellikle coccinellidler olmak üzere avcıları ile ilgili 

yaptıkları bir çalışmada, parazitli yaprakbitlerinin sayısının P. dubium, R. obtusifolius, 

V. faba’da yüksekken coccinellid popülasyonunun yoğun olduğu C. album’da düşük 

olduğunu, laboratuvar deneylerinde, L. fabarum’un arazideki diğer tehditleri içeren bitki 

kokularına göre coccinellid kokusu içeren bitkileri daha az tercih ettiği, sonuçta da 
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arazide coccinellid ve L. fabarum miktarı arasında negatif bir ilişki olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

 

Telli ve Yiğit (2000) Exochomus quadripustulatus L., Nephus includens Kirsch ve C. 

montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae) larvalarının P.citri’nin ikinci dönem 

larvalarının tüketim güçleri ve gelişme süreleriyle ilgili yaptıkları araştırmada, avcı 

böceklerin larvalarının unlubit tüketim güçleri arasında istatistik olarak fark 

görülmemekle beraber, larva tüketim gücünün ortalama 9,04 adetle en yüksek C. 

montrouzieri’de olduğunu belirlemişlerdir.  

 

 

Blumberg ve Van Driesche (2001), parazitoitler Leptomastix dactylopii Howard, 

Leptomastix epona (Walker) ve Anagyrus fusciventris (Girault) (Hymenoptera: 

Encyrtidae)’nin unlubitler Planococcus citri, Pseudococcus viburni (Signoret), 

Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Pseudococcidae)’deki 

kapsüllenme oranlarını araştırmışlardır. Yapılan dokuz konukçu-parazitoit 

kombinasyonundan sadece L. dactylopii-P. citri kombinasyonunda kapsüllenme 

görülmemiştir. L. dactylopii-P. viburni ve L. epona-P. citri kombinasyonlarında 

parazitoitlerin yumurtalarının tamamı kapsüllenmiştir. Parazitoitlerin her bir konukçuya 

benzer sayıda yumurta bıraktığı (1,0-1,5), sadece L. epona-P. citri kombinasyonunda 

daha fazla olduğu (2,2) belirlenmiştir. Parazitleme yüzdesinin A. fusciventris-P. citri 

kombinasyonunda (%16,3), diğer kombinasyonlara göre daha az olduğu (51,7-66,4) 

tespit edilmiştir. 

 

 

Canhilal vd. (2001), Planococcus citri Risso (Homoptera: Pseudococcidae) ile beslenen 

Nephus includens Kirsch (Coleoptera: Coccinellidae)’in farklı sıcaklıklardaki yaşam 

çizelgelerini incelemişler, ortalama döl süresinin en kısa 35 °C sıcaklıkta olduğunu, 

kalıtsal üreme yeteneği (rm) değerinin en yüksek 30 °C sıcaklıkta olduğunu, net üreme 
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gücü (R0) değerinin en yüksek 25-35 °C dönüşümlü sıcaklık değerinde olduğunu, 

böceğin kitle üretimi için en uygun sıcaklığın 30 °C sıcaklık olduğunu saptamışlardır. 

 

 

Joyce vd. (2001), P. ficus’un parazitoiti olan Coccidoxenoides peregrinus (Timberlake) 

(Hymenoptera: Encyrtidae)’un yumurtlama davranışı üzerine bir çalışma yapmışlar ve 

çalışma sonucunda C. peregrinus’ un yumurtlama davranışı göstermesi için P. ficus’ un 

bütün dönemlerini tercih ettiğini, ancak ilk dönem nimflerdense ikinci, üçüncü ve 

dördüncü dönem nimflerin parazitoit için daha uygun olduğunu ve parazitoitin 

konukçudan beslenmediğini belirlemişlerdir.  

 

 

Malakar-Kuenen vd. (2001), San Joaquin ve Coachella (Kaliforniya, ABD) vadilerinde 

P. ficus’ un popülasyon dinamiği ve doğal düşmanları üzerine yapılan bu çalışma 

sonucunda, Coachella vadisinde asma unlubitinin yoğunluğunun yılda iki kez doruk 

noktasına ulaştığını, bu unlubitin doğal düşmanı olan A. pseudococci erginlerinin Mart-

Nisan aylarında görülmeye başladığını ve Haziran ayında parazitoit yoğunluğunun 

doruk noktasına ulaştığını tespit etmişlerdir. San Joaquin vadisinde ise asma unlubitinin 

yoğunluğunun yılda üç kez doruk noktasına ulaştığını, parazitoitin üçüncü dönem 

nimfleri daha çok tercih ettiğini ve Ağustos ortasına kadar parazitlenme oranının 

%2’den %80’e kadar yükseldiğini saptamışlardır.  

 

 

Meyhöfer (2001), video tekniği ile parazitlenmiş ve parazitlenmemiş yaprakbitlerini 

laboratuvar ve arazide izlemiştir. Arazideki bütün yaprakbiti kolonilerinin doğal 

düşmanlar tarafından parazitlenmeye yada avlanmaya maruz kaldığını, on günlük 

izleme periyodunda yaprakbiti kolonisini toplam sekiz familyanın ziyaret ettiğini ve bu 

familyaların Carabidae, Coccinellidae, Chrysopidae, Syrphidae, Anthocoridae, 

Formicidae, Forficulidae ve Areneae olduğunu, mumya olmuş yaprakbitleri ile beslenen 
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familyaların Coccinellidae, Chrysopidae, Anthocoridae, Carabidae, Forficulidae 

olduğunu bildirmiştir.  

 

 

Bogran vd. (2002), Bemisia argentifolii Belows & Perring (Hemiptera: 

Aleyrodidae)’nin parazitoitleri Encarsia pergandiella Howard, Eretmecerus mundus 

Mercet ve Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) arasındaki türler arası 

rekabeti incelemiş, rekabet nedeni ile E. formosa ve E. pergandiella’nın popülasyon 

büyüme oranının azaldığını buna karşın E. mundus’un popülasyon büyüme oranında bir 

azalma görülmediğini, ayrıca parazitoitlerin farklı kombinasyonlar uygulanan salımlar 

içerisinde, sadece E. formosa ve E. pergandiella’nın birlikte salımının parazitoitlerin tek 

başına gösterdiği etkinliğin altında kaldığını, sonuç olarak da parazitoitler arasındaki 

rekabetin çoğu durumda beyazsinek mücadelesini olumsuz etkilemediğini 

bildirmişlerdir. 

 

 

Borer (2002), Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae)’nin 

ektoparazitoiti Aphytis melinus (DeBach) ve endoparazitoiti Encarsia perniciosi 

(Tower) (Hymenoptera: Aphelinidae) arasındaki birlik içi avcılığı araştırmış, 

ektoparazitlerin, endoparazitoitlere karşı daima mücadeleyi kazandıkları yaygın 

inanışına karşın, içinde E. perniciosi’nin gelişmiş larvasının bulunduğu konukçuyu 

parazitlediğinde, A. melinus’un canlılık oranında azalma olduğunu, bu azalmanın E. 

perniciosi larvasının yaşı arttıkça daha da arttığını, E. perniciosi larvasının canlılık 

oranının parazitoit larvası özellikle yalancı larva dönemindeyken A. melinus saldırısına 

fiziksel bariyer oluşturmasından ötürü daha fazla olduğunu, ayrıca yine iki parazitoitin 

rekabetinde E. perniciosi larvasının, konukçunun birinci larva dönemindeki canlılık 

oranının, konukçunun ikinci larva dönemine göre daha fazla olduğunu bildirmiştir. 

 

 



17 

 

Persad ve Khan (2002), pembe unlubit Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: 

Pseudococcidae)’un ve üç doğal düşmanı Anagyrus kamali Moursi (Hymenoptera: 

Encyrtidae), C. montrouzieri ve Symnus coccivora Aiyar (Coleptera: Coccinellidae)’nın 

yaşam çizelgesi parametrelerini karşılaştırmış ve C. montrouzieri’nin cinsiyet oranının 

(♂) 1,6:1 (♀), preovipozisyon süresini yedi gün, dişilerin hayatı boyunca ürettiği 

yumurta sayısının 118,68 ± 1,82, en fazla yumurtanın ovipozisyonun başlangıcından 

itibaren ilk onaltı günde olduğunu, daha sonra yumurta üretiminin önemli derecede 

azalmasına rağmen, ölümden bir-iki gün önceye kadar devam ettiğini, gelişim süresinin 

40,13 gün olduğunu, net üreme gücünün 227,18 dişi/dişi/döl ve kalıtsal üreme 

yeteneğinin 0,1352 dişi/dişi/gün olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

Babendreier vd. (2003), arazi ve laboratuvar koşullarında yaptıkları bir çalışmada 

yumurta parazitoiti Trichogramma brassicae Bezdenko  (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae)’nin Chrysoperla carnea Spephens (Neuroptera: Chrysopidae), 

Episyphus balteatus De Geer (Diptera: Syriphidae), Adalia bipunctata L. ve Coccinella 

septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) yumurtalarında konukçu tercihini 

araştırmışlar ve denemelerde kontrol olarak Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: 

Pyralidae) ve Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae) yumurtalarını 

kullanmışlardır. Denemeler sonucunda C. carnea ve E. balteatus yumurtalarından 

parazitoit çıkışı gözlenirken coccinellid yumurtalarından parazitoit çıkışı olmadığını, 

buna karşın A. bipunctata yumurtalarının %10’unun parazitlendiğini ama parazitoit 

gelişiminin başarısız olduğunu, C. septempunctata yumurtalarının hiç 

parazitlenmediğini bildirmişlerdir.  

 

 

Ball vd. (2003), P. ficus’un polifag bir zararlı olduğunu, bu zararlının üzüme ek olarak 

mango, zakkum, dahlia, bambu, ceviz, avakado, Dichrostachys glomerata (Forssk.) 

Chiov., Tephrosia purpurea L. gibi süs bitkileri, incir, palmiye, nar, hünnap, elma, ayva 

söğüt, kakao, turunçgiller ve patateste zarar yaptığını, ayrıca A. pseudococci’nin P. 

ficus’un primer parazitoiti olduğunu ve asma unlubitinin III. dönem nimf ve 
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çiftleşmemiş dişilerini daha çok tercih ettiğini tespit etmişlerdir. P. ficus’un 

yoğunluğunu belirlemek için San Joaquin ve Coachella vadilerinde yürüttükleri çalışma 

sonucunda, Coachella vadisinde biri ilkbahar ortalarında, biri de eylül-ekim aylarında 

olmak üzere unlubit yoğunluğunun iki kez en yüksek seviyeye ulaştığını bulmuşlardır. 

San Joaquin vadisinde ise haziran sonundan ağustosun başına kadar iki kez, ekimde de 

diğerlerine göre daha az olan üçüncü bir yoğunluk artışı olduğunu belirlemişlerdir. 

Genel olarak yazın yoğunlukta bir azalma olduğunu tespit etmişler, iki vadi arasındaki 

farklılıkların sebebini araştırmışlardır. Sonuç olarak, yazın yoğunluktaki azalışın iki 

vadi arasında farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Coachella vadisindeki azalışın 

muhtemelen yüksek sıcaklıklardan, San Joaquin vadisindeki azalışın parazitizimden 

kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca, A. pseudococci’nin iki vadideki 

paratizminin seviyesini araştırmışlar, San Joaquin vadisindeki parazitizmin seviyesinin 

Coachella vadisindekinden daha yüksek olduğunu saptamışlardır.  

 

 

Borer vd. (2003), A. aurantii’nin ektoparazitoiti A. melinus ve endoparazitoiti E. 

perniciosi ile yaptıkları çalışmada, konukçu popülasyonundaki artışla birlik içi avcı olan 

A. melinus’un popülasyonunun da arttığını, buna karşın konukçu popülasyonundaki 

artışın birlik içi av olan E. perniciosi popülasyonunu etkilemediğini bildirmişlerdir. 

 

 

Cardinale vd. (2003), Medicago sativa L. üzerindeki bezelye yaprakbiti Acyrthosiphon 

pisum Haris (Hemiptera: Aphididae)’un üç doğal düşmanı Harmonia axyridis Pallas 

(Coleoptera: Coccinellidae), Nabis sp. (Hemiptera: Nabidae) ve Aphidus ervi Haliday 

(Hymenoptera: Braconidae)’ nin birlikte oldukları zaman bezelye yaprakbitini her bir 

doğal düşmanın tek başına etkilediğinden daha fazla baskı altına alabildiklerini, bir 

diğer yaprakbiti türü olan Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae)’nın bezelye 

yaprakbitinin popülasyonunu dolaylı yoldan etkilediğini, predatörler birlikte oldukları 

zaman A. croccivora yoğunluğunu azalttıklarını bu yüzden bezelye yaprakbitinin 

özelleşmiş parazitoiti A. ervi tarafından parazitlenme oranının arttığını saptamıştır. 



19 

 

Campos vd. (2003), P. citri üzerinde gelişen A. pseudococci ve L. dactylopii ’nin üreme 

gücü ve cinsiyet oranınına, konukçu ve parazitoit yoğunluğunun etkisini laboratuvar 

koşullarında araştırmışlardır. Parazitoitlerin kitle üretimi için en uygun konukçu 

parazitoit oranlarının, A. pseudococci için 10:1, L. dactylopii için 80:1 olduğunu, A. 

pseudococci’nin her bir dişisinin üreme gücünün parazitoit yoğunluğundan 

etkilenmezken, L. dactylopii’nin her bir dişisinin üreme gücünün parazitoit yoğunluğu 

arttıkça azaldığını, her iki parazitoitin cinsiyet oranının parazitoit yoğunluğundan 

etkilenmediğini bildirmişlerdir. 

 

 

Mills (2003), parazitoitler arasındaki etkileşimleri, sömürücü rekabet, çatışmacı rekabet 

ve öncelik etkileri, kleptoparazitizm, fakültatif hiperparazitizm ve obligat 

hiperparazitizm olarak beş başlıkta incelemiş, fakültatif hiperparazitizm’in işlevsel 

olarak birlik içi avcılığa eşdeğer olduğunu bildirmiştir. 

 

 

Schmidt vd. (2003), buğdayda hububat yaprakbitleri Sitobion avanae (Fabricius), 

Metopolophium dirhodum (Walker) ve Rhopalosiphum padi (Linneaus) (Hemiptera: 

Aphididae)’nin uçan ve uçamayan predatörleri ile parazitoitleri üzerine yaptıkları bir 

çalışmada, parazitoit etkinliğinin mumya olmuş yaprakbitlerini de yiyen predatörler 

tarafından azaltıldığını belirlemişlerdir.  

 

 

Kontodimas vd. (2004), P. citri ile beslenen N. includens ve N. bisignatus (Boheman) 

(Coleoptera: Coccinellidae)’un sıcaklığa bağlı gelişimini 10, 15, 20, 25, 30, 32,5, 35 ve 

37,5 °C %65 ± 2 orantılı nem ve 16 saat aydınlık 8 saat karanlık koşulları bulunan iklim 

kabinlerinde araştırmışlar, N. includens’in gelişme eşiğini 10,9 °C ve termal konstantını 

490,5 gün-derece, N. bisignatus’un gelişme eşiğini 9,4 °C ve termal konstantını 614,3 

gün-derece olarak belirlemişlerdir. Ayrıca, her iki avcıda 10 ve 37,5 °C’de gelişimlerini 
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tamamlayamadıklarını, buna ek olarak N. bisignatus’un 35 °C’de de gelişimini 

tamamlayamadığını bildirmişlerdir. 

 

 

Sato ve Dixon (2004), yaptıkları bir çalışmada üç afidofag coccinellid türü H. axyridis, 

Coccinella septempunctata brucki Mulsant ve A. bipunctata (Coleoptera: 

Coccinellidae)’nın kendi yumurtalarıyla ve birbirlerinin yumurtalarıyla beslendiklerini, 

bütün A. bipunctata ve C. s. brucki larvalarının H. axyridis yumurtalarıyla beslendikten 

sonra öldüğünü, hiçbir C. s. brucki larvasının A. bipunctata yumurtasıyla beslendikten 

sonra ölmediğini buna karşın, A. bipunctata’ların %46’sının C. s. brucki yumurtalarıyla 

beslendikten sonra öldüğünü, genelde larvaların diğer türlerin yumurtalarıyla beslenmek 

için isteksiz olduğunu, bununla birlikte H. axyridis larvalarının A. bipunctata 

yumurtalarını yemek için C. s. brucki larvalarından daha istekli olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

 

Sun vd. (2004), Oracella acuta (Lobdell) (Hemiptera: Pseudococcidae)’nin dişi 

dönemini tercih eden soliter paparazitoiti Zarhopalus debarri Sun (Hymenoptera: 

Encyrtidae) ile unlubitin II. ve III. nimf dönemlerini tercih eden gregar parazitoiti 

Allotropa n. sp. (Hymenoptera: Platygastridae) arasındaki rekabeti incelemiş, iki 

parazitoitin birer çiftinin bulunduğu deneme kafeslerinden dört hafta sonunda 52,2 ± 3,4 

adet Allotropa n. sp., 8,8 ± 1,6 adet Z. debarri bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

 

 

Syneider vd. (2004), M. euphorbiae’nin parazitoiti Aphelinus asychis Walker 

(Hymenoptera: Aphelinidae) ve avcısı H. axyridis ile yaptıkları büyük kafeslerde ve 

serada yürütülen çalışmada avcının sağlıklı yaprakbitleriyle birlikte parazitoit 

mumyalarını da tükettiğini, buna rağmen iki doğal düşmanın birlikteyken yaprakbitinin 

biyolojik mücadelesinde daha etkili olduklarını tespit etmişlerdir. 
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Chong vd. (2005), bir yumurta predatörü olan Diomus austrinus Gordon (Coleoptera: 

Coccinellidae)’u Phenacoccus maderensis Gren ve P. citri (Hemiptera: 

Pseudococcidae) üzerinde beş farklı sıcaklıkta (15, 20, 25, 30 ve 35 °C) yetiştirerek, 

avcının gelişimini ve canlılık oranını araştırmışlar, avcının gelişimini P. citri üzerinde 

1-4 gün daha uzun olmak üzere her iki unlubit türünde de tamamladığını, gelişme 

eşiğinin 15 °C olduğunu, gelişimini 20 °C’de 15 gün, 25 °C’de 22 gün ve 30 °C’de 39 

günde tamamladığını saptamışlardır. Ayrıca, yumurtadan ergine sıcaklık ve unlubit 

kombinasyonları ele alındığında, avcının canlı kalma oranının %60-90 arasında 

değiştiği, cinsiyet oranının dişi lehine ortalama 0,53 olduğunu ve yüksek sıcaklıklarda 

P. maderensis ile beslenen dişilerin, P. citri ile beslenenlerden daha büyük olduklarını 

belirlemiştir. 

 

 

De Moraes ve Mescher (2005), Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: 

Noctuidae)’in genel parazitoiti Cotesia marginiventris Cresson ile özelleşmiş 

parazitoitleri Microplitis croceipes Cresson ve Cardiochiles nigriceps Viereck 

(Hymenoptera: Braconidae) arasındaki rekabeti araştırmışlar, C. marginiventris ve M. 

croceipes tarafından parazitlenen konukçudan %71,3 oranında C. marginiventris çıkışı 

olduğunu, C. marginiventris ve C. nigriceps tarafından parazitlenen konukçudan ise 

%27,2 oranında C. marginiventris’in çıkış yaptığını saptamışlardır. 

 

Campos vd. (2006), A. pseudococci ve L. dactylopii’nin P. citri’yi parazitleme 

davranışına turunçgil bahçelerinde yaygın olarak bulunan Lasius niger L. 

(Hymenoptera: Formicidae)’in olumsuz etkilerini araştırmışlar, parazitoitler ayrı ayrı 

incelendiğinde parazitlemenin yaklaşık %35, parazitoitler bir arada incelendiğinde 

parazitlemenin yaklaşık %50 azaldığını, ayrıca, her iki parazitoitin cinsiyet oranının 

bundan etkilenmediğini bildirmişlerdir. 
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Chong ve Oetting (2006), parazitoitler Anagyrus sp. nov. nr. sinope Noyes & Menezes 

ve L. dactylopii’nin altı farklı unlubit türüne (Ferrisia virgata (Coccerell), P. 

madeirensis, P. solani Ferris, P. citri, P. longispinus ve P. viburni) olan parazitleme 

özelliklerini araştırmışlar, A. sp. nov. nr. sinope’nin P. madeirensis’e özelleşmiş 

olduğunu, kapsüllenmenin görülmediğini ve parazitoitin sadece bu türde gelişimini 

tamamlayabildiğini, L. dactylopii’nin başta P. citri olmak üzere P. viburni ve P. 

longispinus’da gelişimini tamamlayabildiğini, P. citri’yi parazitlediğinde 

kapsüllenmenin görülmediğini tespit etmişlerdir. 

 

 

Passarinho vd. (2006), A. pseudococci’nin seralarda, Proteaceae familyasına bağlı bazı 

kesme çiçekler üzerinde zararlı olan Paracoccus sp. ve Delottococcus sp. (Hemiptera: 

Pseudococcidae) üzerinde parazitleme, süperparazitizm ve kapsüllenme oranlarını 

araştırmışlar, parazitleme düzeyinin (%18,2-55,1), süperparazitizm düzeyinin (%0-7,4) 

ve kapsüllenme oranının (%0-22,2) arasında olduğunu, sonuç olarak da A. 

pseudococci’nin bu unlubit türlerinin biyolojik mücadelesi için uygun bir etmen 

olabileceğini bildirmişlerdir. 

 

 

Provost vd. (2006), birlik içi avcı olan Hyaliodes vitripennis (Say) (Hemiptera: 

Miridae)’in daha hareketli olmasına rağmen birlik içi av olan Amblyseius fallacis 

(Garman) (Acarina: Phytoseiidae)’yi birlik dışı av Tetranychus urticae Koch (Acarina: 

Tetranychidae)’yi her iki av da hem hareketliyken, hem de hareketsiz bırakıldığında 

avlanmak için tercih ettiğini, sonuçta birlik içi avcının bu seçimin aktif bir seçim 

olduğunu saptamışlardır.  

 

 

Sampaio vd. (2006), Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri 

Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae) ve Lysiphlebus testaceipes 

(Cresson) (Hymenoptera: Aphidiidae) arasındaki rekabeti incelemişler, iki parazitoit 
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tarafından parazitlenen 111 adet yaprakbitinin II. dönem nimf’inden, 39 adet A. 

colemani ergininin, 72 adet L. testaceipes ergininin çıktığını belirlemişlerdir. 

 

 

Bilu ve Coll (2007), Myzus percicae (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoiti Aphidius 

colemani Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) ve avcısı Coccinella undecimpunctata L. 

ile yaptıkları çalışmada, parazitoitlerin avcılara göre daha etkili olduklarını, iki doğal 

düşmanın birlikte olması durumunda avcıların parazitoit etkinliğini azalttıklarını, buna 

karşın yaprak biti popülasyonunu, parazitoitler ve avcılar birlikteyken, her bir doğal 

düşmanın tek başına olduğu duruma göre daha fazla baskı altına aldıklarını tespit 

etmişlerdir.  

 

 

Chong ve Oetting (2007), C. montrouzieri’nin L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. 

citri üzerindeki beslenme tercihini araştırmışlar, avcının hem ergininin hem de IV. 

dönem larvasının parazitlenmiş unlubitlerle, parazitlenmemiş unlubitler kadar 

beslendiğini, avcının parazitlenmiş unlubitlerle beslenmesinin, unlubitler mumya haline 

gelene kadar devam ettiğini daha sonra çok azaldığını belirtmişlerdir.  

 

 

Çalışır vd. (2007), Anagyrus pseudococci’nin konukçu Planococcus citri üzerindeki 

bazı biyolojik özelliklerini 28 ± 1 °C, %65 ± 10 orantılı nem ve 16:8 saat 

aydınlık:karanlık aydınlanma süresinin olduğu laboratuvar koşullarında araştırmış olup, 

çalışma sonucunda, konukçunun yaşının parazitoitin gelişme süresi ve ömür uzunluğuna 

önemli bir etkisinin olduğunu, dişi parazitoit ömrünün erkeklerden daha uzun olduğu ve 

12 günlük unlubitlerde 14,35 ± 0,68 gün, 18 günlük unlubitlerde 14,60 ± 0,62 gün 

sürdüğü, parazitoitin ovipozisyonun 12 günlük unlubitlerde 11,50 ± 0,44 gün, 18 günlük 

unlubitlerde 13,35 ± 0,70 gün sürdüğü, bir dişi parazitoit başına meydana gelen dişi 

birey sayısının, 12 günlük unlubitlerde 13,05 ± 0,55 adet, 18 günlük unlubitlerde 21,65 

± 1,1 adet, erkek sayısı ise sırasıyla 17,40 ± 0,59 ve 24,40 ± 1,1 adet olduğunu, A. 
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pseudococci’nin 12 günlük turunçgil unlubitine bıraktığı yumurtalarının toplam ve etkili 

kapsüllenme oranı %31,80 ve % 28,30 olduğunu, 18 günlük unlubitlerde ise %70,46 ve 

%59,11 olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

Franco vd. (2007), Planococcus ficus ve Planococcus citri’nin seks feromonlarının 

Anagyrus sp. nov. near pseudococci’ye olan kairomonal etkisini arazi ve laboratuvarda 

araştırmışlar, her iki unlubit türünün de benzer bileşiklere sahip olmasına rağmen, dişi 

parazitoitlerin P. citri’nin seks feromanlarına önemli bir tepki göstermediğini, A. sp. 

nov. near pseudococci’nin P. ficus’a olan kalıtsal davranışının, parazitoit ve P ficus 

arasındaki evrimsel ilişkiden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 

 

 

Gardiner ve Landis (2007), Aphis glycines Matsumura (Hemiptera: Aphididae)’nin yerli 

avcıları Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera: Cecidomyiidae), Crysoperla 

carnea (Stephens) (Neuroptera: Crysopidae) ve egzotik bir avcı olan H. axyridis ile 

yaptıkları laboratuvar ve arazi denemelerinde, H. axyridis’in birlik içi avcı olduğunu ve 

diğer avcı türlerin larvalarıyla da beslendiğini, ancak yaprakbitinin biyolojik mücadelesi 

açısından H. axyridis’in sistemde bulunmasının mücadelenin başarısını arttırdığını 

saptamışlardır. 

 

 

Güleç vd. (2007), A. pseudococci’nin konukçu P. ficus’un 15 günlük III. dönem nimf ve 

21 günlük çiftleşmemiş ergin dişileri üzerinde 28 ± 1 °C, %65 ± 10 orantılı nem ve 16:8 

saat aydınlık: karanlık aydınlanma süresinin olduğu laboratuvar koşullarında bazı 

biyolojik etkileşimlerini araştırmışlar ve 15 günlük unlubitlerde dişi parazioitin gelişme 

süresinin 17,7 gün erkek parazitoitin 16,85 gün, 21 günlük unlubitlerde dişi parazioitin 

gelişme süresinin 16,65 gün, erkek parazitoitin 15,25 gün olduğunu, dişi parazitoitlerin 

ortalama döl süresinin 15 günlük unlubitlerde 22,35 günken, 21 günlük unlubitlerde 

34,8 gün olduğunu, 15 günlük unlubitlerde dişi parazitoitlerin ömür uzunluğunun 14,8 



25 

 

gün, erkek parazitoitlerin ömür uzunluğunun 7,3 gün, 21 günlük unlubitlerde dişi 

parazioitin ömür uzunluğunun 15,65 gün, erkek parazitoitlerin ömür uzunluğunun 6,7 

gün olduğunu, toplam kapsüllenme oranının 15 günlük unlubitlerde %49,73’iken 21 

günlük unlubitlerde %60,36 olduğunu, ayrıca etkili kapsüllenme oranının 15 günlük 

unlubitlerde %24,82’iken 21 günlük unlubitlerde %37,5 olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

Muştu ve Kılınçer (2007), C. montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’nin 

aynı ortamda bulunan parazitlenmemiş P. citri ve P. ficus ile A. pseudococci tarafından 

parazitlenmiş bireyleri arasındaki besin tercihini araştırmışlar, avcının dişisi ve 

dördüncü dönem larvasının beslenmek için, her iki unlubit türünün de iki ve dört günlük 

parazitlenmiş bireylerini, parazitlenmemiş olanlara tercih ettiğini belirlemişlerdir. 

 

 

Zang ve Liu (2007), Delphastus catalinae (Horn) (Coleoptera: Coccinellidae)’nin III. ve 

IV. dönem larvaları ile ergininin Encarsia sophia (Girault ve Dodd) tarafından 

parazitlenmiş Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aphidae) parazitlenmemiş 

sağlıklı bireylerindeki beslenmesi arasında fark olmadığını, ancak II. dönem larvanın 

parazitlenmemiş bireyleri, parazitlenmiş olanlara tercih ettiğini saptamışlardır. 

 

 

Muştu vd. (2008), C. montrouzieri’nin A. pseudococci tarafından parazitlenmiş P. citri 

ve P. ficus üzerindeki beslenme davranışını incelemişler, avcının beslenmek için iki ve 

dört günlük parazitlenmiş unlubitlerle en az parazitlenmemiş unlubitler kadar 

beslendiğini, unlubitlerin mumya haline geldiği altıncı günden sonra avcının 

parazitlenmiş bireylerle beslenemediğini, bu durum göz önüne alınarak bu iki doğal 

düşman birlikte kullanılacaksa avcının salımının parazitoit salımından bir hafta sonra 

yapılması gerektiğini belirlemişlerdir. 
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Royer vd. (2008), C. septempunctata ve Hippodamia convergens Guérin-Méneville 

(Coleoptera: Coccinellidae)’in I. dönem larvalarının Lysiphlebus testaceipes Cresson 

(Hymenoptera: Aphidiidae) tarafından parazitlenmiş, Schizaphis graminum (Rondani) 

(Hemiptera: Aphididae) mumyalarını tüketmediğini, II. dönem larvaların kısmen 

tüketebildiğini, III. ve IV. dönem larva ve erginlerinin mumyaları rahatlıkla 

tüketebildiklerini belirlemişlerdir. 

 

 

Mgocheki ve Addison (2009), Güney Afrika bağlarında görülen üç farklı karınca 

türünün unlubit parazitoitleri Anagyrus sp. ve C. perminitus’un parazitleme etkinliğine 

olan etkilerini araştırmışlar, C. perminitus’un Anagyrus sp.’ne göre oldukça fazla 

miktarda unlubiti parazitlediğini, her iki parazitoit türünün de karınca türleri tarafından 

önemli miktarda öldürüldüğünü, parazitoit salımlarından önce mutlaka karıncalar ile 

mücadele yapılması gerektiğini önermişlerdir. 

 

 

Suma vd. (2009), chlorpyrifos-methyl, buprofezin, pyriproxifen, spinosad ve mineral 

yağların Aphytis melinus, Coccophagus lycimnia Walker (Hymenoptera: Aphelinidae) 

ve L. dactylopii’ye olan etkilerini araştırmışlardır. Denemeden 24 saat sonra 

chlorpyrifos-methyl ve spinosad’ın parazitoitlerde %100 olmak üzere diğer 

kimyasalların da farklı miktarlarda ölüme neden olduğunu, ayrıca kimyasalların 

parazitoitlerin ömür uzunluğu ve döllerinde farklı derecelerde önemli etkilerinin 

olduğunu bildirmişlerdir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

3.1 Materyal 

 

 

Çalışmanın ana materyalini asma unlubiti P. ficus, parazitoitleri A. pseudococci ve L 

datylopii ile avcısı N. kreissli oluşturmaktadır. Denemede kullanılan diğer materyaller 

ise termostat, higrostat, nemlendirici, ışık düzeni, klima, plastik kap (12 x 12 x 6 cm), 

plastik kavanoz (3 lt), plastik küvet, yumuşak uçlu fırça, aspiratör, stereomikroskop, 

Amerikan bezi, makas, alkol, bal ve filizlendirilmiş patatestir. 

 

 

Asma unlubiti P. ficus Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bağ alanından toplanarak 

laboratuvara getirilmiş, daha önceden filizlendirilmiş patatesler üzerinde yetiştirilerek 

stok kültür elde edilmiştir. Toplanan bireylerin Kosztarab ve Kozar (1988)’a göre 

preparatları yapılmış ve Dr. M. Bora KAYDAN (Yüzüncüyıl Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü) tarafından teşhisi yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Çalışmanın ana materyallerinden birisini oluşturan asma unlubitinin sistematikteki yeri 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

Takım: Hemiptera 

Üst familya: Coccoidea 

Familya: Pseudococcidae 

Cins: Planococcus Ferris 1950 

Tür: Planococcus ficus (Signoret)  

 

 

Sinonimleri: 

 

 

Coccus vitis; Nedzilskii, 1869, Dactylopius vitis; Lichtenstein, 1870, Dactylopius ficus; 

Signoret, 1875, Dactylopius vitis, Signoret, 1875, Dactylopius subterraneus; Hempel, 

1901, Pseudococcus ficus; Fernald, 1903, Pseudococus vitis; Fernald 1903, Coccus 

vitis; Lindinger, 1912, Pseudococcus vitis, Leonardi, 1920, Pseudococcus citrioides; 

Ferris, 1922, Pseudococcus vitis; Bodenheimer, 1924, Pseudococcus citri; Balachowsky 

ve Mesnil, 1935, Coccus vitis; Borchsenius, 1949, Dactylopius ficus; Borchsenius, 

1949, Planococcus citrioides; Ferris, 1950, Planococcus vitis; Ezzat ve McConnell, 

1956, Planococcus ficus; Ezzat ve McConnell, 1956, Pseudococcus preatermissus; 

Ezzat, 1962, Planococcus vitis; Matile-Ferrero, 1984. 

 

 

Asma unlubitine Türkiye’de Vitis sp. üzerinde Ankara merkezde; V. vinifera üzerinde 

Burdur’ da; İzmir, Rize, Niğde ve Marmara Bölgesinde Ficus sp., Vitis sp. ve Punica 

granatum üzerinde rastlanmıştır (Düzgüneş 1982, Lodos 1982, Kaydan vd. 2004). 
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Dünyada ise ABD, Gürcistan, Afganistan, Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Güney 

Amerika, Şili, Uruguay, Hindistan, İran, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Libya, 

Lübnan, Pakistan, Portekiz, Sicilya, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Türkmenistan ve 

Yunanistan’ da saptanmış olup konukçuları familya sırasına göre aşağıdaki gibidir.  

 

 

Anacardiaceae: Mangifera indica. Apocynacceae: Nerium oleander. Compositae: 

Dahlia sp. . Poaceae: Bambusa sp. . Juglandaceae: Juglans sp. Lauraceae: Persea 

americana. Leguminosae: Dichrostachys glomerata, Prosopis farcata, Tephrosia 

purpurea. Moraceae: Ficus benjamini, Ficus carica. Palmae: Phoenix dactylifera. 

Plantanaceae: Plantanus orientalis. Punicaceae: Punica granatum. Rhamnaceae: 

Zizyphus spina-christi. Rosaceae: Cydonia oblonga, Malus domestica, Malus pumila. 

Salicaceae: Salix sp. Sterculiaceae: Theobroma cacao. Styracaceae: Styrax officinalis. 

Vitaceae: Vitis vinifera (Ben-Dov vd. 2009).  

 

 

Asma unlubitinin ergin dişisinin vücudu oval, ortalama 3,2 mm uzunlukta ve ortalama 

1,3 mm genişliktedir. Arka mum uzantıları biraz daha uzundur ve vücudu çoğunluk 

sarının hakim olduğu değişik renktedir. Ostiole’ ler iyi gelişmiş, belirgin ve etrafları 

kitinleşmiş gibidir. Bacaklar iyi gelişmiş, arka coxa, femur ve tibiada saydam 

gözenekler bulunmaktadır. Vücut kenarlarında 18 çift cerari bulunur, cerariler iki adet 

konik kıl taşır ve bu kıllar baş kısmına yaklaştıkça daha ince ve uzun bir görünüm alır. 

Dorsaldeki tüp şeklindeki kanallar ventraldekinden daha büyüktür. Anal lob kılı anal 

halka kıllarından daha kısadır. Çok bölmeli gözenekler genellikle vulva etrafında ve 

abdomen segmentlerinde sıra ve bantlar halinde yerleşmiştir. Tüp şeklindeki kanallar da 

abdomen segmentlerinde olup thorax ve baş segmentlerinde seyrek bir şekilde bulunur, 

genellikle her segmentte 2-3 tüp şeklinde kanal bulunur (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 Planococcus ficus dişileri (orijinal) 

 

 

Erkekler sarımsı veya kırmızımsı esmer renkte ve ortalama bir mm kadardır. Kanatları 

saydamdır ve vücutlarından daha uzundur. Turungil unlubiti erkeklerine çok benzerler 

ve bu yüzden sık sık karıştırılırlar (Şekil 3.2).  

 

 

 

Şekil 3.2 Planococcus ficus erkeği (orijinal) 
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Asma unlubiti P. ficus en çok bağda zarar meydana getirmektedir. Kışı muhtelif 

dönemlerde kabuk altlarında ve bitkinin gövde çatlakları arasında geçirmekte, bazı 

durumlarda da toprak altında, bitkinin kök boğazında da bulunabilirler (Ball vd. 2003). 

P. ficus clasterovirüs ile ortak yaşam gösterir ve leafroll hastalığını (asma yaprak 

kıvırcık hastalığı) üzüm bağlarına bulaştırır (Joyce vd. 2001). Virüslerle gösterdiği bu 

ortak yaşam sonucunda yaprakların kıvrılmasına ve kızarmasına sebep olur. Meyvenin 

olgunlaşmasını geciktirir. Ürün azalır ve ürünün şeker toplama oranında azalma görülür. 

(Joyce vd. 2001). 

 

 

Asma unlubiti yürüyerek, rüzgarla, bitki artıklarıyla, kullanılan araç gereçlerle ve 

omcalarla taşınabilir. Nimfler bağ içinde bitkiden bitkiye yürüyebilirler. Birinci dönem 

nimfler güçlü esintilerle bulaşık bitkiden yakında olan diğer bir bitkiye sürüklenebilir. 

Ayrıca nimfler bulaşık bir bağdan başka bir bağa insanlar aracılığıyla taşınabilirler. 

Bunun yanında yaprak, budama artıkları, üzüm salkımları ya da bitki artıklarıyla da 

taşınabilmektedirler. Asmada unlubitin bütün dönemleri aynı anda aynı bitkide 

bulunabilmektedir (Ball vd. 2003). 

 

 

Yumurtalarının üzerlerini salgıladıkları mumsu ince iplikciklerle örterler (şekil 3.3). 

Embriyonal gelişme tamamlandıktan sonra hareketli nimfler ortaya çıkar ve beslenmek 

için bulunduğu bitkide uygun alanlara hareket ederler. Bu unlubitlerin küçük boya sahip 

olmalarından (en büyük yaşam döneminde 2,5-3 mm boya sahiptirler) ve gizlenme 

özelliklerinden (kökte, kabuk altında, gizli yerlerde yaşarlar) dolayı görülmeleri zordur. 

Ergin dişiler eğer aşırı sıcaklıktan korunabiliyorlarsa az besinle ya da besin almadan bir 

ay ya da daha fazla canlı kalabilme özelliğine sahiptirler (Ball vd. 2003). 

 

 

San Joaquin (Kaliforniya, ABD) vadisinde yapılan bir çalışmada yılda beş-altı döl 

verdiği saptanmıştır (Malakar-Kuenen vd. 2001). Yine San Joaquin vadisinde yapılan 
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başka bir çalışmada unlubitin kışlamaya girmediğini, bütün yaşam dönemlerinin yıl 

boyunca bulunabileceğini ve her yıl üç-yedi döl verdiğini belirlemişlerdir. Kış ayları 

boyunca yumurta, larva (birinci dönem nimf), nimf (ikinci dönem nimf ya da diğer nimf 

dönemleri) ve erginler gövdenin altında, gelişen tomurcukların içinde ve kökte 

bulunabilirler. İlkbaharda sıcaklığın artmasıyla asma unlubitinin yoğunluğu artar ve 

unlubitler sürgünlere ve asmanın hava alan bölümlerine çıkarlar. Asma unlubiti 

ilkbaharın sonunda ve yazın, yaprakları ve salkımları dahil asmanın bütün bölümlerinde 

görülebilirler. Hasattan kısa bir süre sonra, asma unlubitinin yoğunluğu azalır. Bu genel 

biyoloji birçok asma unlubiti popülasyonu için aynıdır, bununla birlikte yer ve 

yetiştirilmeyle biraz değişebilir. Asma unlubiti asmanın her yerinde özellikle köklerde 

ve kabuk altlarında beslendiklerinden görsel sörveylerle zararlının bulunması zorlaşır. 

(Ball vd. 2003). 

 

 

Asma unlubitinin mücadelesinde kültürel önlemler, fiziko-mekanik mücadele ve 

kimyasal mücadele gibi birçok mücadele yötemi kullanılmaktadır. Bütün bu mücadele 

yöntemleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapıldığında, bağlarda asma 

unlubitinin sayısını azaltmada oldukça etkili olmaktadır. (Ball vd. 2003). 

 

 

Bu mücadele yöntemleri dışında asma unlubitinin kontrolünde, biyolojik mücadele çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Asma unlubitinin kontrolünü sağlayan başta avcı ve 

parazitoitleri olmak üzere pek çok doğal düşmanı vardır. Bunlar Diptera takımından 

Leucopis alticeps Czerny (Chamaemyiidae), Hymenoptera takımından Pachyneuron 

concolor Förster (Pteromalidae), Allotropa mecrida (Walker) (Platygasteridae), 

Anagyrus bohemanni (Westwood), Anagyrus pseudococci (Girault) (Encyrtidae), 

Aphycus sp. Mayr (Encyrtidae), Chartocerus subaeneus (Förster) (Signiphoridae), 

Chrysoplatycerus splendens (Howard) (Encyrtidae), Clausenia josefi Rosen 

(Encyrtidae), Coccoidoxenoides perminutus Girault (Encyrtidae), Coccophagus sp. 

Westwood (Aphelinidae), Homalotylus quaylei Timberlake (Encyrtidae), Leptomastidea 

abnormis (Girault) (Encyrtidae), Leptomastix dactylopii (Howard) (Encyrtidae), 



33 

 

Leptomastix flavus Mercet (Encyrtidae), Marietta picta Andre (Aphelinidae), 

Metapycus stagnarum Hoffer (Encyrtidae), Microterys cneus Trjapitzin & Sugonjaev 

(Encyrtidae), Neoplatycerus kemticus Trjapitzin & Trjapisyn (Encyrtidae), Pauirida 

peregrina Tiberlake (Encyrtidae), Prochiloneurus aegyptiacus Mercet P. bolivari 

(Mercet), P. pulchellus (Silvestri) (Encyrtidae), Pseudaphycus angelicus Howard 

(Encyrtidae), Pseudococcobius vinealis Prinsloo (Encrytidae) ve Neuroptera takımından 

Chrysopa carnea (Chrysopidae)’dır (Anonymous 2009, Rosen 1965, Berlinger 1977, 

Rzaeva 1985, Trjapitsin 1989). 

 

 

Çalışmanın ana materyallerinden biri olan Anagyrus pseudococci, Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi bağ alanından toplanarak laboratuvarda kültüre alınmıştır. A. 

pseudococci’nin sistematikteki yeri aşağıdaki gibidir. 

 

 

Takım: Hymenoptera 

Üst familya: Chalcidoidea 

Familya: Encyrtidae 

Cins: Anagyrus Howard 

Tür: Anagyrus pseudococci Girault 

 

 

Parazitoit A. pseudococci’nin teşhisi Doç. Dr. G. Japoshvili (Süleyman Demirel 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Isparta) tarafından yapılmıştır. 
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A. pseudococci türüne Quayle 1913 yılında ilk olarak Sicilya’da rastlamış olup ilk 

olarak 1915 yılında Girault tarafından turunçgil unlubiti P. citri üzerinde bildirilmiştir. 

Daha sonra Tiberlake 1932’de Hawai’de, Compere 1936’da Arjantin’de, Domenichini 

1952’de İtalya’da, Barlett ve Lloyd 1958’de Kaliforniya’da, Wood 1963’de Kıbrıs ve 

Güney Afrika’da tespit etmiştir (Rosen ve Rössler 1966). Bu türün ülkemizde 

bulunduğu ilk defa Anonymous (1971) ve Tuatay vd. (1972) tarafından bildirilmiş olup 

A. pseudococci’nin P. citri’nin parazitoiti olduğu ve Akdeniz, Karadeniz bölgeleri ve 

Rusya’nın orta kısımlarında, yazları sıcak, kışları ılık geçen bölgelerde görüldüğü 

bildirilmiştir (Niyazau 1967).  

 

 

Parazitoitin yumurtaları encyrtiform’da çizgili tiptedir. Yeni bırakılan yumurtalar 

sarımsı beyazdır, ilk bırakıldıklarında uzunluğu 1.07 mm’dir. Açılmaya yakın 0.24 x 

0.15 mm olmaktadır. A. pseudococci, beş larva dönemi geçirir. Birinci ve ikinci dönem 

boyunca larva encyrtiformdur. Üçüncü dönem larva ise hymenopteriform’dur. İyi 

gelişen larva 13 segmentlidir, beyaz ve çıplaktır. Vücudunun 11. segmentinde bir çift 

kısa, geniş, solunum tüpü, arkada da bir çift stigma taşımaktadır. Olgun dişi pupa 1,4-

2,1 mm ölçülerindedir. Olgun erkek pupa ise 1,1-1,4 mm ölçülerindedir ve siyahımsı 

renktedir (Rosen ve Rössler 1966). 

 

 

Parazitoit dişileri 1,5-2 mm. uzunluğunda, rengi genel olarak koyu sarıdır. Frontovertex 

(yüzün yukarı kısmı), gena koyu sarı, yüzün ve yanağın daha aşağı parçaları siyahtır. 

Gözler kurşini kahverengi, mandibula kahverengidir. Baştaki kıllar renksiz, göz 

çukurları civarındaki kıllar istisna olarak siyahtır. Dişi parazitoitlerde antende funicular 

segmentler üzerinde kısa, erkeklerinkine nazaran sık siyah kıllar bulunur (Rosen ve 

Rössler 1966), (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3 Anagyrus pseudococci dişisi (orijinal) 

 

 

Parazitoitin erkekleri siyah olup boy dişilere oranla daha küçük, 1 mm’ dir. Erkek 

parazitoitlerde ise funicular segmentte kıllar uzun, seyrek ve beyaz renklidir (Rosen ve 

Rössler 1966), (Şekil 3.4). 

 

 

 

Şekil 3.4 Anagyrus pseudococci erkeği (orijinal) 
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A. pseudococci, P. ficus’ un primer parazitoitidir. A. pseudococci en çok üçüncü dönem 

nimf ve çiftleşmemiş dişiler olmak üzere unlubitlerin tüm dönemlerini 

parazitlemektedir. Bir dişi ortalama günlük 3-4 yumurta bırakmakta olup ömrü boyunca 

45-65 yumurta bırakır. Parazitoitin gelişme süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir 

(Ball vd. 2003). 

 

 

Parazitoit, parazitlediği bireylerde mumya oluşumuna neden olmaktadır. Parazitlemeden 

sonra altı günde konukçu mumya halini almaktadır. Abdomen bölgesinden muntazam 

olmayan bir delikten çıkış yapmaktadır (Şekil 3.5).  

 

 

 

Şekil 3.5 Anagyrus pseudococci çıkış deliği (orijinal) 

 

 

A. pseudococci yılda 4-5 döl verebilmektedir (Rosen ve Rössler 1966). Parazitoit kışı 

konukçu içinde muhtelif dönemlerde geçirmektedir. Doğada en fazla Haziran-Eylül 

aylarında bulunur ve %36’ya varan etkinlik göstermektedir (Anonymous 1997). Asma 

unlubiti için yapraklar ve salkımlar gibi açıkta olan yerlerde parazitlenme oranı sırayla 

%22 ve %13 olarak tespit edilmiştir (Ball vd. 2003). Bu parazitoit dünyada pek çok 

ülkede kitle halinde üretilip ticari olarak satılmaktadır.  
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Çalışmanın ana materyallerinden biri olan L. dactylopii, Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (BATEM)’den getirtilerek laboratuvarda kültüre alınmıştır. L. 

dactylopii’nin sistematikteki yeri aşağıdaki gibidir. 

 

 

Takım: Hymenoptera 

Üst familya: Chalcidoidea 

Familya: Encyrtidae 

Cins: Leptomastix Förster 

Tür: Leptomastix dactylopii Howard 

 

 

Sinonimleri:  

 

 

Leptomastix bifasciatus Compere, 1938; Leptomastix bifasciata Compere, 1938; 

Leptomastix dactylopii Howard, 1885; Leptomastix longipennis Mercet, 1927; 

Leptomastidea longipennis (Mercet, 1927); Leptomastix superbus Silvestri, 1915; 

Leptomastix tambourissae Risbec, 1952; Paraleptomastix dactylopii (Howard, 1885). 

 

 

Parazitoitin dişileri 0,95-2,03 mm uzunluğundadır. Baş, sarı ve turuncu renkte ve 

occiputtan foramen’e kadar genişleyen bir şekilde tepedeki her bir gözün bitişiğindeki 

alan koyu kahverengi renktedir. Scape, turuncu ve dorsal margin koyu kahverengi 

renktedir, pedicel, koyu turuncu-kahverengi; flagellum koyu kahverengi, thorax turuncu 

renkte, dorsal kısmında koyu kahverengi kıllarbulunmaktadır. Mesoscutum ve axillae 

nadiren açıkça koyu; metanotum turuncu, mesopleuron turuncu; mesosternumun ön 

tarafının her bir coxa girintisi koyu kahverengi renktedir. Kanatlar şeffaf, ön kanatlar 
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margin’in ön kısmı boyunca ve stigma damarının aşağısından kanatların ucuna kadar 

olan bölge ortaya kadar boylu boyunca nadiren koyu renktedir. Karnın üst kısmı koyu 

turuncu-kahverengiden kahverengiye değişen renkte, alt kısmı turuncu renktedir. Arka 

ocelli occipital’dan ve göz kenarlarından eşit mesafede yada göz kenarlarına çok az 

yakındır. Pedicel, eninin en az iki katı, ön kanatlar eninin 2,6-3 katı uzunluktadır. Calva 

çizgisi iki sıralı kıllarla kesilmişdir. Marginal damar stigmal damardan uzun ama 

postmarginal damardan daha kısa, postmarginal damar stigmal damardan 1,5-2 kat daha 

uzundur. Karın yaklaşık thorax uzunluğunda, ovipozitör dışarıda değildir (Noyes ve 

Hayat 1994). 

 

 

 

Şekil 3.6 Leptomastix dactylopii dişisi (orijinal) 

 

 

Erkek bireyler 0,83-1,46 mm uzunluğundadır. Renkleri genelde dişilere benzer şekilde, 

nadiren pronotum ve mesoscutum’un ön kenarı tamamen koyu kahverengidir. Ocelli 

occipital’e göz kenarından daha yakındır. Antenler, en uzunu herhangi bir segment’in 

çapının yaklaşık dört katı uzunluğunda olan kıllarla kaplıdır. Calva çizgisi en fazla bir 

iki kıl tarafından kesilir. Aedeagus orta tibia’nın yaklaşık bir buçuk katı uzunluğundadır 

(Noyes ve Hayat 1994). 
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Şekil 3.7 Leptomastix dactylopii erkeği (orijinal) 

 

 

L. dactylopii’nin Pseudococcidae familyasından çok sayıda konukçusunun olduğu 

bilinmekte olup, parazitoitin konukçuları: Dysmicoccus brevipes Cockerell, Ferrisia 

virgata Cockerell, Phenacoccus madeirensis Green, Planococcus aemulor De Lotto, 

Pseudococcus bukbensis, Planococcus citri, Pseudococcus concavocerarii James, 

Planococcus ficus, Planococcus kraunhiae Kuwana, Planococcoides lamabokensis 

Balachowsky & Ferrero, Planococcus vovae Nasonov, Pseudococcus inamabilis 

(Hambleton), Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti), Planococoides njalensis 

(Laing), Pseudococcus occiduus De Lotto’dur (Noyes ve Hayat 1994). 

 

 

Bununla birlikte L. dactylopii laboratuvarda, P. calcerolariae, P. comstocki Kuwana, 

Phenacoccus gossypii Towsend & Cockerell, Phenacoccus lilacinus Cockerell 

Psudococcus longispinus, Pseudococcus maritimus Ehrhorn, Phenacoccus solani Ferris, 

üzerinde de çeşitli araştırıcılar tarafından üretilmiştir (Noyes ve Hayat 1994).  
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Ayrıca, bu parazitoit biyolojik mücadele uygulamalarında kullanılmak amacı ile başta 

P. citri olmak üzere Dysmicoccus brevipes (Cockerell), Pseudococcus calceolariae 

Maskell, P. fragilis (Brain), Planococcus kenyae Le Pelley ve Pseudococcus 

njalensis’in mücadelesi için çeşitli yıllarda, farklı ülkelere ithal edilmiştir (Noyes ve 

Hayat 1994). 

 

 

Çalışmanın ana materyallerinden biri olan Nephus kreissli, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi bağ alanında, unlubit kolonileri içerisinden toplanarak laboratuvara getirilmiş 

ve kültürü oluşturulmuştur. N. kreissli’nin sistematikteki yeri aşağıdaki gibidir. 

 

 

Takım: Coleoptera 

Üst familya: Cucujoidea 

Familya: Coccinellidae 

Cins: Nephus 

Tür: Nephus kreissli Fursch & Uygun 

 

 

Avcı Nephus kreissli’nin teşhisi Prof. Dr. Nedim UYGUN (Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü) tarafından yapılmıştır. 
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Şekil. 3.8. a. Nephus kreissli ergini (orijinal), b. Nephus kreissli larvası (orijinal) 

 

 

Avcının dişi ve erkekleri birbirine benzer. Bireylerin uzunluğu: 1,9-2 mm; genişliği: 

1,45-1,5 mm’dir. Renkleri siyahtır. Ayrıca üzerlerinde kırmızı-sarı lekeler 

bulunmaktadır. Kırmızı-sarı noktalar aynı zamanda, pronotum’un ön kenarı, elitranın 

arka kenarı, ağız parçları, anten ve bacakta da bulunur. Baş daha koyu kırmızı-sarı 

renktedir. Vucut üzerindeki kıllar beyaz, ince ve düzdür (Fürsch ve Uygun 1980). 

 

 

3.2 Yöntem 

 

 

3.2.1 Üretim çalışmaları 

 

 

3.2.1.1 Planococcus ficus’un kitle üretimi 

 

 

Asma unlubiti doğadan toplanarak laboratuvara getirilmiştir. Doğadan toplanan 

unlubitlerin üretimi 28 ± 1 ºC sıcaklık, %60-65 orantılı nem ve uzun gün aydınlatmalı 
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(16:8) (aydınlık:karanlık) koşulların sağlandığı ortamda filizlendirilmiş patatesler 

üzerinde yapılmıştır. Asma unlubitinin besini olarak kullanılan patatesler 4 ºC sıcaklıkta 

iki hafta bekletildikten sonra 15-18 ºC’de karanlık etüvler içerisinde filizlendirilmiştir.  

 

 

Üretimde kullanılan cam ve plastik materyaller (plastik kap, plastik kavanoz, plastik 

küvet, cam fanus) sodyum hipoklorit çözeltisi ile yıkanıp kurutulduktan sonra%96’lık 

alkolle silinerek steril edilmiştir. Çalışmada kullanılan diğer materyaller ise (yumuşak 

uçlu fırça, makas) yine %96’lık alkolle steril edilerek kullanılmıştır. Filizlendirilmiş 

patatesler üzerine yumuşak uçlu fırça ile unlubit yumurtaları bulaştırılmıştır. Yumurta 

ile bulaştırılmış patatesler 3 litrelik plastik kavanozlara konulmuştur. Unlubitlerin 

gelişmeleri düzenli olarak stereomikroskop altında kontrol edilmiştir. Ortalama 30-32 

günde unlubitler gelişimini tamamlayarak ovisak (mumsu ipliklerle örtülü yumurta 

kesesi) oluşturmuşlardır. Elde edilen yumurtalar tekrar yumuşak uçlu fırça yardımı ile 

filizlendirilmiş patatesler üzerine bulaştırılarak kültürün devamlılığı sağlanmıştır.  

 

 

3.2.1.2 Anagyrus pseudococci’nin kitle üretimi 

 

 

A. pseudococci’ nin üretimi 28 ± 1 ºC sıcaklık, %60 ± 10 orantılı nem ve uzun gün 

aydınlatma (16:8) (aydınlık:karanlık) koşullarına sahip iklim odasında 

gerçekleştirilmiştir. A. pseudococci üçüncü dönem nimf ve çiftleşmemiş dişileri daha 

çok tercih ettiğinden, üretimde üçüncü dönem nimf, çiftleşmemiş dişi ve ergin 

unlubitlerle bulaşık patatesler kullanılmıştır (Parazitlemede standardı sağlayabilmek için 

P. ficus’un 21 günlük bireyleri kullanılmıştır (Güleç vd. 2007) ). Uygun dönemdeki 

unlubitler ile bulaşık patatesler daha önceden steril edilmiş, üç 1t’ lik havalandırma 

deliği açılmış plastik kavanozlara konulmuştur. Kavanozlar içerisine yaklaşık 30 ♀♀, 

30 ♂♂ parazitoit konulmuş ve kültür elde edilmiştir. Oluşturulan kültürde yeni 

parazitoitler ortalama 14-15 günde gelişimlerini tamamlayarak çıkış yapmışlardır. Elde 
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edilen yeni parazitoitler ile uygun koşullarda tekrar yeni kültürler oluşturularak kültürün 

devamlılığı sağlanmıştır. 

 

 

3.2.1.3 Leptomastix dactylopii’nin kitle üretimi 

 

 

L. dactylopii’ nin üretimi 28 ± 1 ºC sıcaklık, %60 ± 10 orantılı nem ve uzun gün 

aydınlatma (16:8) (aydınlık:karanlık) koşullarına sahip iklim odasında 

gerçekleştirilmiştir. L. dactylopii üçüncü dönem nimf ve çiftleşmemiş unlubit dişilerini 

daha çok tercih ettiğinden, üretimde üçüncü dönem nimf, çiftleşmemiş dişi ve ergin 

unlubitlerle bulaşık patatesler kullanılmıştır. (Parazitlemede standardı sağlayabilmek 

için P. ficus’un 21 günlük bireyleri kullanılmıştır (Güleç vd. 2007) ). Uygun dönemdeki 

unlubitler ile bulaşık patatesler daha önceden steril edilmiş, üç 1t’ lik havalandırma 

deliği açılmış plastik kavanozlara konulmuştur. Kavanozlar içerisine yaklaşık 30 ♀♀, 

30 ♂♂ parazitoit bırakılmış ve kültür elde edilmiştir. Oluşturulan kültürde yeni 

parazitoitler ortalama 14-15 günde gelişimlerini tamamlayarak çıkış yapmışlardır. Elde 

edilen yeni parazitoitler ile uygun koşullarda tekrar yeni kültürler oluşturularak kültürün 

devamlılığı sağlanmıştır. 

 

 

3.2.1.4 Nephus kreissli’nin kitle üretimi 

 

 

Nephus kreissli’ nin üretimi 28 ± 1 ºC sıcaklık, %60 ± 10 orantılı nem ve uzun gün 

aydınlatma (16:8) (aydınlık:karanlık) koşullarına sahip iklim odasında 

gerçekleştirilmiştir. Üretimde ergin döneme gelmiş ve özellikle ovisak oluşturmuş 

unlubitlerle bulaşık patatesler kullanılmıştır. Uygun dönemdeki unlubitler ile bulaşık 

patatesler daha önceden steril edilmiş, üç 1t’lik havalandırma deliği açılmış plastik 

kavanozlara konulmuştur. Kavanozlar içerisine yaklaşık 50-60 avcı konulmuş ve kültür 
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elde edilmiştir. Oluşturulan kültürde yeni avcılar ortalama 31-32 günde gelişimlerini 

tamamlayarak ergin olmuşlardır. Elde edilen yeni avcılar ile uygun koşullarda tekrar 

yeni kültürler oluşturularak kültürün devamlılığı sağlanmıştır. 

 

 

3.2.2 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus’un farklı dönemlerini tüketim 
tercihinin ve yumurta dönemini tüketim kapasitesinin belirlenmesi 

 

 

Nephus kreissli’nin Planococcus ficus’un farklı dönemlerini tüketim tercihinin ve 

yumurta dönemini tüketim kapasitesinin belirlenmesi amacıyla denemeler 

yürütülmüştür. 

 

 

3.2.2.1 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus dönemlerini tüketim tercihi 

 

 

N. kreissli’nin L1, L2, L3, L4 ve ergin dönemlerinin, besin olarak P. ficus’un hangi 

biyolojik dönemini tercih ettiğini belirlemek amacı ile petri kabı içerisine unlubitin her 

bir döneminden dört adet ve ortalama 100 yumurta içeren bir ovisak yerleştirilmiştir. 

Bir gün aç bırakılan avcılar petri kaplarına alınmış olup, 24 saatlik deneme süresinden 

sonra avcının tükettiği her bir unlubit döneminin miktarı sayılarak kaydedilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar avcının her bir unlubit dönemini yüzde tüketim tercihi olarak 

hesaplanmıştır. Denemeler en az 20 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

 

Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı dönemlerdeki unlubitlerle 

beslenme tercihleri arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile incelenmiş ve 
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oluşturulan çizelgede farklı grupların harflendirilmesi, Z testi uygulanan ikili grupların 

bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

 

3.2.2.2 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus yumurtalarını tüketim kapasitesi 

 

 

N. kreissli’nin L1, L2, L3, L4 ve ergin dönemlerinin, P. ficus’un yumurtalarını tüketim 

kapasitesini belirlemek amacıyla, N. kreissli’nin L1, L2, L3, L4 ve ergin dönemlerinin 

tüketebileceğinden daha fazla sayıda yumurta (bir ovisak en az 150-200 yumurta) petri 

kabı içerisine yerleştirilmiştir. Daha sonra bir gün aç bırakılan avcılar petri kaplarına 

alınmış, 24 saatlik deneme süresinden sonra avcının tükettiği yumurta adedi sayılarak 

kaydedilmiştir. Denemeler en az 20 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

 

Tüketim kapasitesi bakımından avcı dönemleri arasındaki farkın belirlenmesinde 

Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Farklı grupların karşılaştırılmasında ise parametrik 

olmayan çoklu karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır.  

 

 

3.2.3 Nephus kreissli’nin biyolojik özelliklerinin belirlenmesi 

 

 

P. ficus ile beslenen N. kreissli’nin 28±1 ºC sıcaklık, %60 ± 10 orantılı nem ve (16: 8) 

(aydınlık: karanlık) koşullarındaki iklim odasında gelişme dönemi, doğurganlığı, dişi ve 

erkek ömrü, net üreme gücü, kalıtsal üreme yeteneği ve döl süresinin belirlenmesi 

amacıyla denemeler yürütülmüştür. 
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3.2.3.1 Nephus kreissli’nin gelişme süresinin belirlenmesi 

 

 

Denemeler için N. kreissli erginleri toplu şekilde içerisinde P. ficus bireylerinin 

bulunduğu petri kaplarına alınmıştır. Petri kapları her gün kontrol edilerek bırakılan 

yumurtalar yumuşak uçlu fırçalar ile boş petrilere aktarılmıştır. Yumurtaların açılması 

takip edilerek açılan yumurtalardan çıkan I. dönem larvalar, içerisinde asma unlubiti 

bulunan petri kaplarına bırakılmıştır. Larvaların gelişimi 24 saatlik aralıklarla kontrol 

edilerek kaydedilmiştir. Petriler içerisinde, her zaman avcı larvasının 

beslenebileceğinden daha fazla miktarda unlubit bulunmasına dikkat edilmiştir. 

Böylelikle avcının 28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma 

süresi koşullarında yumurta döneminden ergin oluncaya kadar geçirdiği yumurta, L1, L2, 

L3, L4, prepupa ve pupa dönemine ait süreler belirlenmiştir. 

 

 

3.2.3.2. Nephus kreissli dişisinin doğurganlığı ile dişi ve erkek ömrünün 
belirlenmesi 

 

 

Nephus kreissli dişisinin doğurganlığı ile dişi ve erkek ömür sürelerinin belirlenmesi 

amacı ile pupalardan henüz çıkan erginler 10 gün süre ile beslenmeleri ve cinsel 

olgunluğa ulaşabilmeleri için, içerisinde P. ficus bulunan petriler içerisine toplu halde 

bırakılmıştır. Daha sonra erginler ayrı ayrı petrilere alınmış, dişiler belirlendikten sonra 

dişi bireylerin yanına erkek birey bırakılarak bir petri kabında 1 ♀ ve 1 ♂ olacak şekilde 

konulmuş, günlük gözlemlerle dişilerin bıraktığı yumurta sayısı dişi birey ölene kadar 

kaydedilmiştir. Deneme sırasında ölen erkek bireylerin yerine dişinin çiftleşmesi 

amacıyla dışarıdan erkek bireyler aktarılmıştır. Böylelikle avcının 28 °C ± 1 %60 ± 10 

nispi nem ve 16:8 (aydınlık: karanlık) ışıklanma süresi koşullarında dişi bireyin 

preovipozisyon, ovipozisyon, postovipozisyon süreleri ile dişi ve erkek bireyin ömrü 

belirlenmiştir. 
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3.2.3.3 Nephus kreissli’nin yaşam çizelgesi 

 

 

28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında 

P. ficus ile beslenen N. kreissli popülasyonuna ait yaşam çizeldesi parametreleri 

Andrewartha ve Birch (1970)’e göre, aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır: 

 

 

Σ lx mx . e
- rm .x = 1 

Eşitlikteki  

lx = yaşa bağlı canlılık oranını 

mx= dişi başına bırakılan günlük dişi yumurta sayısını (dişi/dişi) 

e= doğal logaritma tabanını 

rm= kalıtsal üreme yeteneğini (dişi/dişi/gün) 

x= dişi bireylerin gün olarak yaşını (gün) ifade etmektedir.  

 

 

Diğer bir parametre olan net üreme gücü (Ro (dişi/dişi/döl) ) ise lx ve mx değerlerinin 

günlük çarpımlarının toplanması ile hesaplanmıştır.  

Bu veriler elde edildikten sonra ortalama döl süresi (T0 (gün) ) aşağıdaki formüle göre 

belirlenmiştir. 

 

 

T0 = ln R0 / rm 
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3.2.4 Nephus kreissli, Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci arasındaki 
birlik içi avcılığın ve parazitoitler arası rekabetin belirlenmesi 

 

 

Denemeler, N. kreissli’nin L. dactylopii ve A. pseudococci üzerindeki birlik içi 

avcılığının ve P. ficus’u parazitleyen L. dactylopii ve A. pseudococci larvaları arasındaki 

rekabetin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Yapılan denemelerde, birlik içi avcı N. 

kreissli, birlik içi avlar L. dactylopii ve A. pseudococci, birlik dışı av ise P. ficus’tur. N. 

kreissli’nin, parazitoitler üzerindeki birlik içi avcılığı, hem konukçu P. ficus 

parazitoitlerin biri tarafından parazitlendiğinde, hem de parazitoitlerin her ikisi 

tarafından parazitlendiğinde incelenmiştir. 

 

 

3.2.4.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi 

 

 

N. kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin L. dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı 

yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin 

belirlenmesi amacıyla denemeler yürütülmüştür.  
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Şekil. 3.9. Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki 
Planococcus ficus bireyleri a. iki günlük, b. dört günlük, c. altı günlük ve 
d. sekiz günlük 

 

 

3.2.4.1.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasiteleri 

 

 

Uygun koşullarda filizlendirilmiş patatesler üzerine günlük olarak ergin unlubitlerden 

elde edilen ovisaklar bulaştırılmıştır. Ovisaklardan çıkıp filizlere yerleşen unlubit 

nimflerinin 21 gün süreyle ergin döneme gelmesi beklenmiştir. 21 günlük (çiftleşmemiş 

genç dişi) unlubitlerle bulaşık patateslerin bulunduğu kapların içerisine, patateslerde 

bulunan unlubitleri parazitleyebilecek miktarda (en az 30 ♀♀ ve 30 ♂♂) L. dactylopii 

bırakılmıştır. Parazitoitler 24 saat sonra kaplardan geri çekilmiştir. Parazitlenen 

unlubitler parazitlemeden iki, dört, altı ve sekiz gün sonra, bir gün aç bırakılmış N. 
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kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine bir petri kabına dört adet parazitlenmiş 

birey gelecek şekilde beslenmesi için sunulmuştur. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen unlubit sayısı kaydedilmiştir. Kontrol olarak bir gün aç bırakılmış N. 

kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine, dört adet parazitlenmemiş unlubit 

(çiftleşmemiş genç dişi) beslenmesi için verilmiştir. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 

16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında ve en az 20 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. 

 

 

Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş 

unlubitleri yeme oranları arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile incelenmiş 

ve oluşturulan çizelgede farklı grupların harflendirilmesi Z testi uygulanan ikili 

grupların bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

 

3.2.4.1.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihleri 

 

 

Yukarıda anlatılan yöntem ile elde edilen farklı yaşlardaki ( iki-dört ve altı günlük) 

parazitlenmiş unlubitler ile parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlerden dörder adet bir Petri 

kabına bırakılmış ve bir gün aç bırakılmış N. kreissli’nin IV. dönem larvasına veya 

erginine beslenmesi için bir arada verilmiştir. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 

28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında 

ve en az 20 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
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Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş 

unlubitleri yeme oranları arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile 

değerlendirilmiştir. 

 

 

3.2.4.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi 

 

 

N. kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin A. pseudococci tarafından parazitlenmiş farklı 

yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin 

belirlenmesi amacıyla denemeler yürütülmüştür. 
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3.2.4.2.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasiteleri 

 

 

Uygun koşullarda filizlendirilmiş patatesler üzerine günlük olarak ergin unlubitlerden 

elde edilen ovisaklar bulaştırılmıştır. Ovisaklardan çıkıp filizlere yerleşen unlubit 

nimflerinin 21 gün süreyle ergin döneme gelmesi beklenmiştir. 21 günlük (çiftleşmemiş 

genç dişi) unlubitlerle bulaşık patateslerin bulunduğu kapların içerisine patateslerde 

bulunan unlubitleri parazitleyebilecek miktarda (en az 30 ♀♀ ve 30 ♂♂) A. 

pseudococci bırakılmıştır. Parazitoitler 24 saat sonra kaplardan geri çekilmiştir. 

Parazitlenen unlubitler parazitlemeden iki, dört ve altı gün sonra, bir gün aç bırakılmış 

N. kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine bir petri kabına dört adet parazitlenmiş 

birey gelecek şekilde beslenmesi için sunulmuştur. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen unlubit sayısı kaydedilmiştir. Kontrol olarak bir gün aç bırakılmış N. 

kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine, dört adet parazitlenmemiş unlubit 

(çiftleşmemiş genç dişi) beslenmesi için verilmiştir. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 

16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında ve en az 20 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. 

 

 

Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş 

unlubitleri yeme oranları arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile incelenmiş 

ve oluşturulan çizelgede farklı grupların harflendirilmesi Z testi uygulanan ikili 

grupların bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

 

 



53 

 

3.2.4.2.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi 

 

 

Yukarıda anlatılan yöntem ile elde edilen farklı yaşlardaki (iki ve dört günlük) 

parazitlenmiş unlubitler ile parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlerden dörder adet bir Petri 

kabına bırakılmış ve bir gün aç bırakılmış N. kreissli’nin IV. dönem larvasına veya 

erginine beslenmesi için bir arada verilmiştir. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 

28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında 

ve en az 20 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

 

Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş 

unlubitleri yeme oranları arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile 

değerlendirilmiştir. 

 

 

3.2.4.3 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii arasındaki Planococcus 

ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

Denemeler üç farklı şekilde yürütülmüştür. Birinci denemede filizlenmiş patatesler 

üzerinde yetiştirilen ve uygun döneme gelen unlubitler (21 günlük), aynı gün içerisinde 

hem A. pseudococci’ye hem de L. dactylopii’ye petri kapları içerisinde tek tek 

parazitletilmiştir. Unlubitlerin parazitlendiğinden emin olunduktan sonra, parazitlenen 

unlubitler filizlendirilmiş patatesler üzerine aktarılmış ve parazitoitlerin çıkış yapması 

için iklim odasına alınmıştır.  
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İkinci denemede, A. pseudococci’ye parazitletilen unlubitler parazitlemeden sonraki gün 

(bir gün), iki gün sonra ve üç gün sonra L. dactylopii’ye petri kapları içerisinde tek tek 

parazitletilmiştir. Parazitlenen unlubitler filizlendirilmiş patatesler üzerine aktarılmış ve 

parazitoitlerin çıkış yapması için iklim odasına alınmıştır.  

 

 

Üçüncü denemede, uygun döneme gelen unlubitler bu kez önce L. dactylopii’ye 

parazitletilmiş, parazitlemeden sonraki gün (bir gün), iki gün sonra ve üç gün sonra A. 

pseudococci’ye petri kapları içerisinde tek tek parazitletilmiştir. Parazitlenen unlubitler 

filizlendirilmiş patatesler üzerine aktarılmış ve parazitoitlerin çıkış yapması için iklim 

odasına alınmıştır.  

 

 

Denemeler 28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi 

koşullarında ve en az 40 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Parazitlenen unlubitlerden 

çıkış yapan parazitoitlerin türü, cinsiyeti ve çıkış süresi kaydedilmiştir. 

 

 

Verilerin istatistik analizinde, çıkış ortalamaları bakımından grup ortalamaları 

arasındaki farklılıkların istatistik olarak önemli olup olmadığı bağımsız iki grup Z-testi 

ile değerlendirilmiştir. Çıkış süresi bakımından grup ortalamaları arasındaki 

farklılıkların istatistik olarak önemli olup olmadığı bağımsız iki grup t-testi ile 

incelenmiştir. Grup varyanslarının homojenliği ön şartının yerine gelmediği durumlarda 

gözlem değerleri Box-Cox yöntemi ile transforme edilmiştir. Transformasyona rağmen 

varyansların homojenliği ön şartı sağlanamadığında ise grup ortalamaları arasındaki 

farklılıkların istatistik olarak önemli olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile 

incelenmiştir. Oluşturulan çizelgelerde farklı grupların harflendirilmesi Z testi, T-testi 

ve Whitney U testi uygulanan ikili grupların bir arada değerlendirilmesi ile 

oluşturulmuştur. 
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3.2.4.4 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki 
Planococcus ficus’da tüketim kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin 
belirlenmesi 

 

 

N. kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve Leptomastix 

dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 

kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi amacıyla denemeler 

yürütülmüştür.  

 

 

3.2.4.4.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki 
Planococcus ficus’da tüketim kapasitesi 

 

 

Uygun koşullarda filizlendirilmiş patatesler üzerine günlük olarak ergin unlubitlerden 

elde edilen ovisaklar bulaştırılmıştır. Ovisaklardan çıkıp filizlere yerleşen unlubit 

nimflerinin 21 gün süreyle ergin döneme gelmesi beklenmiştir. 21 günlük (çiftleşmemiş 

genç dişi) unlubitler aynı gün içerisinde hem A. pseudococci’ye hem de L. dactylopii’ye 

petri kapları içerisinde tek tek parazitletilmiştir. Unlubitlerin parazitlendiğinden emin 

olunduktan sonra, parazitlenen unlubitler filizlendirilmiş patatesler üzerine aktarılmıştır. 

Parazitlenen unlubitler parazitlemeden iki, dört, altı ve sekiz gün sonra, bir gün aç 

bırakılmış N. kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine bir petri kabına dört adet 

parazitlenmiş birey gelecek şekilde beslenmesi için sunulmuştur. 24 saatlik deneme 

süresinden sonra tüketilen unlubit sayısı kaydedilmiştir. Kontrol olarak bir gün aç 

bırakılmış N. kreissli’nin IV. dönem larvasına ve erginine, dört adet parazitlenmemiş 

unlubit (çiftleşmemiş genç dişi) beslenmesi için verilmiştir. 24 saatlik deneme 

süresinden sonra tüketilen unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 28 °C ±1 %60 ± 

10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında ve en az 20 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
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Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş 

unlubitleri tüketim kapasiteleri arasındaki farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi ile 

incelenmiş ve oluşturulan çizelgede farklı grupların harflendirilmesi Z testi uygulanan 

ikili grupların bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

 

3.2.4.4.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve 
parazitlenmemiş Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi 

 

 

Yukarıda anlatılan yöntem ile elde edilen farklı yaşlardaki ( iki-dört ve altı günlük) 

parazitlenmiş unlubitler ile parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlerden dörder adet bir Petri 

kabına bırakılmış ve bir gün aç bırakılmış N. kreissli’nin IV. dönem larvasına ve 

erginine beslenmesi için bir arada verilmiştir. 24 saatlik deneme süresinden sonra 

tüketilen parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubit sayıları kaydedilmiştir. Denemeler 

28 °C ± 1 %60 ± 10 nispi nem ve 16:8 (aydınlık:karanlık) ışıklanma süresi koşullarında 

ve en az 20 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, 

avcıların farklı yaşlardaki parazitlenmiş unlubitlerle beslenme tercihleri arasındaki 

farklılıklar bağımsız iki oran Z-testi iledeğerlendirilmiştir. 

 

 

3.2.5. Üç doğal düşman böceğin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkileri 

 

 

Denemelerde, (12 x 12 x 6 cm) ebatlarındaki havalandırma deliği bulunan plastik 

kaplarlar kullanılmıştır. Plastik kapların içerisine bir adet filizlendirilmiş patates 

yerleştirilmiştir. Patatesler üzerine uygun döneme gelmiş (21 günlük) 20 adet P. ficus 

bulaştırılmıştır. Daha sonra kaplar içerisine, A. pseudococci, L. dactylopii ve N. kreissli 

bireyleri bir arada, iki tür olarak ve tek tür olacak şekilde, farklı kombinasyonlarda 
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salınmıştır. Kaplar içerisine salınan doğal düşmanlardan A. pseudococci ve L. dactylopii 

(1♀:1♂) olacak şekilde, N. kreissli ise (1♀) olacak şekilde kaplar içerisine bırakılmıştır. 

Denemede kullanılan parazitoit erginleri daha önceden bir kaba ayrılan mumyalardan 

çıkış yaptıkları gün denemeye alınmıştır. N. kreissli erginleri ise, pupadan çıkış 

yaptıktan sonra beslenip cinsel olgunluğa ulaşmaları için petrilere alınmış, çiftleşip 

yumurta bırakmaya başladıktan sonra (yaklaşık iki hafta) denemeye alınmıştır. 

Denemelerde, her bir doğal düşmanın canlı ve ölü erginleri ve kapta bulunan unlubit 

dişileri ve nimfleri (yaklaşık olarak) denemenin 15., 30., 45. ve 60. günlerinde sayılarak 

kaydedilmiştir. Deneme kaplarına 30. günde bir filizlenmiş patates daha ilave edilmiştir. 

Denemeler en az dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Deneme kaplarında kalan unlubitlerin skalası 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

 

4.1 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus Dönemlerini Tüketim Tercihinin ve 
Yumurta Dönemini Tüketim Kapasitesinin Belirlenmesi 

 

 

4.1.1 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus dönemlerini tüketim tercihi 

 

 

N. kreissli’nin ergin ve her larva döneminin (birinci dönem larvalar hariç), asma 

unlubitinin bütün biyolojik dönemleri ile beslenebildiği tespit edilmiş olup (Çizelge 

4.1), avcının I. dönem larvasının, unlubitin I. dönem nimfleri ile hiç beslenmediği 

saptanmıştır. Bu durumun avcınının I. dönem larvasının çok küçük olması ve çok yavaş 

hareket etmesi, buna karşın unlubitin I. dönem nimflerinin çok hareketli olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Nitekim unlubit nimflerinin en hareketli 

döneminin I. nimf dönemi olduğu ve konukçu bitki üzerindeki dağılımın en çok bu 

dönemde olduğu bilinmektedir (McKenzie 1967). 

 

 

Avcının her bir döneminin unlubit dönemlerini tercihleri tek tek incelendiğinde, I. 

dönem larvanın unlubitin yumurtalarını daha fazla tercih ettiği (%55) görülmektedir 

(Çizelge 4.1). I. dönem larva beslenmek için unlubitin yumurta dönemini, II. nimf 

dönemine (Z = 2,65; P = 0,008), III. nimf dönemine (Z = 2,65; P= 0,008) ve dişi 

unlubitlere (Z = 2,29; P = 0,022) tercih etmiştir. I. dönem larvanın, unlubitin II. ve III. 

nimf dönemlerindeki beslenme tercihleri arasında fark olmadığı saptanmıştır (%30). 

Avcının bu dönemler ile dişi unlubitleri tercihleri arasında da istatistik olarak fark 

olmadığı belirlenmiştir (Z = -0,42; P = 0,677).  
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II. dönem larvanın da, unlubitin yumurta dönemi ile diğer dönemlere oranla daha fazla 

beslendiği görülse de (%45) (Çizelge 4.1), beslenme oranları arasındaki fark istatistik 

açıdan önemli değildir [ yumurta ile I. nimf dönemi (Z = 1,69; P = 0,091), yumurta ile 

II. ve III. nimf ve ergin dönemi (Z = 0,98 P = 0,327), I.dönem nimf ile II., III. nimf ve 

ergin dönemleri (Z = -0,73; P = 0,465) ]. 

 

 

Avcının III. larva döneminin, en fazla unlubitin III. dönem nimfleri ile beslendiği tespit 

edilmiştir (%80) (Çizelge 4.1). III. dönem larva beslenmek için unlubitin III. nimf 

dönemini, yumurtasına (Z = -4,45; = 0,000) ve I. nimf dönemine (Z = -4,12; P = 0,000) 

tercih ederken, III. dönem nimflerle II. dönem (Z = -1,06; P = 0,288) ve dişi unlubitleri 

(Z = 1,38; P = 0,168) tercihi arasında fark olmadığı bulunmuştur. III. dönem larva 

unlubitin II. nimf dönemini, yumurtasına (Z = -3,59; P = 0,000) ve I. nimf dönemine (Z 

= -3,23; P = 0,001) tercih etmiş, ancak II. nimf dönemi ve erginleri (Z = 0,33; P = 

0,744) arasında fark gözetmeksizin beslenmiştir. III. dönem larva dişi unlubitleri, 

unlubit yumurtasına (Z = -3,31 P = 0,001) ve I. nimf dönemine (Z = -2,94; P = 0,003) 

oranla daha fazla tercih etmiştir. Ayrıca, avcının bu döneminin unlubitin yumurta 

dönemi ve I. nimf dönemi (Z = -0,48; P = 0,633) arasındaki beslenmesi arasında fark 

olmadığı saptanmıştır. 

 

 

Avcının IV. dönem larvaları en fazla dişi unlubiti tercih etmiş olup, 20 larvadan 17 

tanesinin (%85) dişi unlubitle beslendiği saptanmıştır (Çizelge 4.1). IV. dönem larva 

beslenmek için unlubitin dişilerini, yumurtasına (Z = -4,43; P = 0,000) ve I. nimf 

dönemine (Z = -4,75; P = 0,000) tercih ederken, dişi unlubitlerle, unlubitin II. (Z = -

1,77, P = 0,077) ve III. nimf dönemlerindeki (Z = -1,46; P = 0,144) beslenme tercihi 

arasında fark olmadığı saptanmıştır. Unlubitin II. nimf dönemlerini yumurtasına (Z = -

3,59; P = 0,000) ve I. nimf dönemine (Z = -3,23; P = 0,001) tercih etmiş olup, II. ve III. 

nimf dönemleri üzerindeki beslenme oranları (Z = -0,33; P = 0,744) arasında istatistik 

olarak bir tercihinin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, III. nimf dönemlerini 
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yumurta dönemine (Z = -4,45; P = 0,000) ve I. nimf dönemine (Z = -4,12; P = 0,000) 

tercih etmiştir.  

 

 

Avcı erginlerinin III. dönem larvalara benzer şekilde, en fazla unlubitin III. nimf 

dönemlerini tercih ettikleri belirlenmiştir (%85) (Çizelge 4.1). Erginler, unlubitin III. 

nimf dönemini yumurta dönemine (Z = -4,43; P = 0,000) ve I. nimf dönemine (Z = -

3,52; P = 0,000) tercih ederken, III. nimf dönemi ile II. nimf dönemi (Z = -1,14; P = 

0,256) ve III. nimf dönemi ile dişi unlubitler (Z = 1,46 P = 0,144) arasında fark 

gözetmeksizin beslenmişlerdir. II. nimf dönemini, yumurta dönemine (Z = -3,52; P = 

0,000) ve I. nimf dönemine (Z = -2,53 P = 0,011) tercih ederken, II. nimf dönemi ile dişi 

unlubitleri tercihi arasında (Z = 0,34; P = 0,736) fark oluşmamıştır. Bununla birlikte, 

erginlerin unlubitin yumurta dönemi ve I. nimf dönemlerindeki beslenme tercihleri 

arasında da fark olmadığı (Z = -1,14; P = 0,256) tespit edilmiştir. 

 

 

Avcı dönemleri arasındaki beslenme tercihleri incelendiğinde, unlubit yumurtalarını 

tercih bakımından N. kreissli’nin I ve II. larva dönemleri arasında istatistik olarak fark 

olmadığı (Z = 0,63; P = 0,527 ) belirlenmiştir. Avcının I. dönem larvasının unlubitin 

yumurta dönemini III. (Z = 3,04; P = 0,002) ve IV. dönem larvası (Z = 2,65; P = 0,008) 

ile ergininden (Z = 2,65; P = 0,008) daha fazla tercih ettiği belirlenmiştir. Yine benzer 

şekilde avcının II. dönem larvası, unlubit yumurtalarını avcının III. (Z = 2,48; P = 

0,013) ve IV. dönem larvaları ile ergininden (Z = 2,07; P = 0,038) daha fazla tercih 

etmiş olup, yumurta dönemi tercihi bakımından avcının III. dönemi ile IV. larva dönemi 

ve ergin dönemleri arasında istatistik olarak fark bulunmamıştır (Z = -0,48; P = 0,633) 

(Çizelge 4.1). 

 

 

Unlubitin I. nimf dönemi incelendiğinde, avcı dönemleri arasında I. dönem nimfleri 

tüketim tercihi bakımından önemli bir farklılığın olmadığı (II. dönem larva ile III 
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dönem larva (Z = 0,42; P = 0,677), II. dönem larva ile IV. dönem larva (Z = 0,89; P = 

0,376), II. dönem larva ile ergin (Z = -0,73 P = 0,465) III. dönem larva ile IV. dönem 

larva (Z = 0,48; P = 0,633), III. dönem larva ile ergin (Z = -1,14; P = 0,256) IV. larva 

dönemi ile ergin (Z = -1,58; P = 0,114) ), sadece birinci dönem larvaların yukarıda 

düşünülen sebepten dolayı, I. dönem nimfler ile hiç beslenemediği belirlenmiştir 

(Çizelge 4.1).  

 

 

Unlubitin II. nimf dönemi incelendiğinde, avcının I. dönem larvası ile II. larva dönemi 

arasında fark olmadığı (Z = -1,14; P = 0,256), buna karşın I dönem larva ile III larva 

dönemi (Z = -3,23; P = 0,001), IV. larva dönemi (Z = -2,94; P = 0,003) ve erginle (Z = -

3,52; P = 0,000) unlubitin II. nimf dönemini tercih açısından istatistik olarak fark 

olduğu saptanmıştır. Avcının II.dönem larvası ile IV. dönem larvası arasında II. dönem 

unlubit nimflerini tercih bakımından farklılık oluşmazken (Z = -1,91; P = 0,057), II. 

dönem larva ile III. dönem larva (Z = -2,22; P = 0,027) ve ergin (Z = -2,53 P = 0,011) 

arasında istatistik olarak fark tespit edilmiştir. Unlubitin II. nimf dönemini tercih 

bakımından III larva dönemi ile IV larva dönemi (Z = 0,33; P = 0,744) ve ergin dönemi 

(Z = -0,34; P = 0,736) ve IV. dönem larva ile ergin dönemleri (Z = -0,66; P = 0,507) 

arasında istatistik olarak fark bulunmamıştır (Çizelge 4.1). 

 

 

Avcı dönemlerinin, unlubitin III. nimf dönemini tüketim tercihine bakıldığında, I. 

dönem larva ile II. dönem larva arasında fark olmadığı (Z = -1,14; P = 0,256), ancak I. 

dönem larva ile III. dönem (Z = -4,12; P = 0,000), IV. dönem (Z = -3,23; P = 0,001) ve 

ergin (Z = -4,43; P = 0,000) arasında fark olduğu belirlenmiştir. Yine I. dönem larvada 

olduğu gibi, III. nimf dönemindeki unlubitleri tüketim tercihi bakımından II. dönem 

larva ile III. dönem (Z = -3,18; P = 0,001), IV. dönem (Z = -2,22; P = 0,027) ve ergin (Z 

= -3,52; P = 0,000) arasında istatistik olarak fark oluştuğu bulunmuştur. III. dönem 

unlubit nimflerini tüketim bakımından, avcının III. dönem larvası ile IV. dönem larvası 

(Z = 1,06; P = 0,288) ve ergini (= -0,42; P = 0,677) ve IV. dönem larvası ile ergini (Z = 

-1,46 P = 0,144) arasında fark olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 4.1). 
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Avcı dönemlerinin dişi unlubitleri tercihleri ele alındığında, I. dönem larva ile II. dönem 

larva arasında fark görülmezken (Z = -0,73; P = 0,465), I. dönem larva ile III. dönem (Z 

= -2,58; P = 0,010), IV. dönem (Z = -4,12; P = 0,000) larvalar ve avcının erginleri (Z = -

2,88; P = 0,004) arasında fark oluştuğu belirlenmiştir. Dişi unlubitleri tercih bakımından 

avcının II. dönem larvası ile III. dönem larvası arasında fark olmadığı görülürken (Z = -

1,91; P = 0,057), II. dönem larva ile IV. dönem larva (Z = -3,52; P = 0,000) ve ergin (Z 

= -2,22; P = 0,027) arasında istatistik olarak fark olduğu bulunmuştur. Dişi unlubitleri 

tercih bakımından, Avcının III. dönem larvaları ile IV. dönem larvaları (Z = -1,77; P = 

0,077) ve erginleri (Z = -0,33; P = 0,744) arasında ve IV. dönem larvaları ve erginleri (Z 

= 1,46; P = 0,144) arasında istatistik olarak fark olmadığı saptanmıştır (Çizelge 4.1). 

 

 

Çizelge 4.1 Nephus kreissli’nin farklı dönemlerinin Planococcus ficus’un farklı 
dönemlerini tüketim tercihi yüzdeleri (%)*

 

 

Planococcus ficus Nephus 

kreissli 
n 

Yumurta I. Dönem II. Dönem III. Dönem Dişi 

I. Dönem 20 55 aA - 15 bC 15 bB 20 bC 

II.Dönem 20 45 aA 20 aA 30 aBC 30 aB 30 aBC 

III.Dönem 20 10 bB 15 bA 65 aA 80 aA 60 aAB 

IV.Dönem 20 15 bB 10 bA 60 aAB 65 aA 85 aA 

Ergin 20 15 bB 30 bA 70 aA 85 aA 65 aA 

 

*Aynı satırlardaki farklı küçük harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05) 

**Aynı sutunlardaki farklı büyük harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05) 

 

Dreyer vd. (1997), Hyperaspis notata Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’nın Brezilya 

ve Kolombiya ırklarının II. ve IV. larva dönemlerinin, genelde Phenacoccus manihoti 
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Mat.-Ferr (Hemiptera: Pseudococcidae)’nin yumurta dönemlerini, unlubitin III. dönem 

nimflerine tercih ettiklerini, buna karşın avcının Kolombiya ırkının IV. larva döneminin, 

III. dönem unlubit nimflerini, yumurtalarına tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Yine aynı 

çalışmada, avcının ilk dönem larvası, araştırıcıların ifadesine göre ilginç bir şekilde 

unlubitin nimflerini, yumurtalarından daha fazla tüketmiştir. Bunun nedeninin, unlubit 

yumurtasının kabuğunun I. dönem larva için çok sert olabileceği şeklinde açıklanmıştır. 

Ayrıca, avcı erginlerinin unlubitin genç dişilerini, yumurtadan daha fazla tükettikleri 

saptanmıştır. Legaspi vd. (2006), Delphatus catalinae (Horn) (Coleoptera: 

Coccinellidae) erginlerinin Bemisia argentifolii Bellows & Perring (Hemiptera: 

Aleyrodidae)’nin yumurta dönemini, erken dönem (I., II. ve III.) ve geç dönem (IV. 

dönem ve pupa) nimflerden oluşan besine tercih ettiğini bildirmişlerdir. Besin tercihi 

konusunda yapılmış daha değişik çalışmalar da vardır. Örneğin Coleomegilla maculata 

De Geer (Coleoptera: Coccinellidae) dişilerinin Leptinotarsa decemlineata (Say) 

(Coleoptera: Chrysomalidae) yumurtaları ve M. persicae bireyleri az miktarda 

sunulduğunda avcının her iki besinle de eşit miktarda beslendiği, çok miktarda 

sunulduğunda ise yaprak bitlerini daha fazla tercih ettiği saptanmıştır (Hazzard ve Ferro 

1991). Daha önce yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi, farklı avlarla beslenen farklı 

avcılar, avlarının değişik dönemlerini tercih edebilmektedir. Av dönemi tercihleri avcı 

türlere göre değişiklik gösterebilmektedir (Legaspi vd. 2006). Unlubitlerle beslenen 

Coccinellid’ler, yumurtalarını genellikle unlubitlerin ovisakları altına ya da içerisine 

bırakmaktadır. Böylelikle yumurtadan yeni çıkan larvalar ilk olarak avlarının 

yumurtaları ile beslenmekte, larva dönemleri ilerledikçe unlubitin nimf ve dişilerine 

yönelmektedirler. Yaptığımız gözlemlerde N. kreissli’nin de benzer davranış içerisinde 

olduğu görülmüştür. Avcı dönemlerinin P. ficus’un hangi dönemini tercih ettiğinin 

belirlenmesi amacı ile kurulan bu denemenin sonuçlarına genel olarak bakıldığında, N. 

kreissli’nin I. ve II. dönem larvalarının daha çok unlubitin yumurtalarını tercih ederken, 

avcının daha ileriki dönemlerinin, genellikle unlubitin II. nimf ve sonraki dönemleri ile 

beslendikleri tespit edilmiştir. 
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4.1.2 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus yumurtalarını tüketim kapasitesi 

 

 

Avcının larva dönemleri ilerledikçe yumurta tüketim miktarında exponential bir artış 

olduğu görülmektedir. I. dönem larvanın yumurta tüketim miktarı 2,6 ± 0,21 adet, II. 

dönem larvanın 4,4 ± 0,46 adet, III. dönem larvanın tüketim miktarının 15,35 ± 1,42 

adet, IV. dönem larvanın 47,3 ± 5,31 adet ve ergin dönemin yumurta tüketim miktarının 

23,5 ± 2,54 adet olduğu belirlenmiştir. İlk iki larva dönemi arasında, III. dönem larva ve 

ergin arasında ve IV. dönem larva ve ergin arasında unlubit yumurtalarını tüketimi 

açısından istatistik olarak bir fark bulunmazken, diğer dönemler arası yumurta tüketimi 

karşılaştırmaları istatistik olarak birbirinden farklı olarak bulunmuştur (H = 80,64; P = 

0,000 ) (Çizelge 4.2). 

 

 

Çizelge 4.2 Nephus kreissli’nin ortalama yumurta tüketimi* 

 

Planococcus ficus (Yumurta) 
Nephus kreissli n 

Ortalama ± standart hata Rank ortalamaları 

I. Dönem 20 2,6 ± 0,21 15,10 c 

II. Dönem 20 4,4 ± 0,46 27,00 c 

III. Dönem 20 15,35 ± 1,42 56,70 b 

IV. Dönem 20 47,3 ± 5,31 85,50 a 

Ergin 20 23,5 ± 2,54 68,20 ab 

 

*Farklı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05) 
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Uygun (1978), Exochomus quadripustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae)’un IV. 

dönem larvasının P. citri yumurtalarını veya I. dönem nimflerini, ilk üç larva döneminin 

toplamından daha fazla miktarda tükettiğini bildirmiştir. Öncüer ve Bayhan (1982), C. 

montrouzieri’nin P. citri yumurtalarını en fazla IV. larva döneminde tükettiğini tespit 

etmişlerdir. Yiğit ve Canhilal (1998), C. montrouzieri’nin III. ve IV. dönem larvaları ile 

erginin, P. citri dişilerini tüketim güçlerini araştırmışlar ve bu dönemler içerisinde en 

fazla tüketimin IV. larva döneminde olduğunu saptamışlardır. Telli ve Yiğit (2000), C. 

montrouzieri’nin IV. dönem larvalarının, P. citri’nin II. dönem nimflerini diğer larva 

dönemlerinden daha fazla tükettiğini bildirmişlerdir. Cocccinellid’lerde genel olarak en 

fazla av tüketimi IV. dönem larvalarda görülmektedir (Lucas vd. 2004). Yapılan 

çalışmada, N. kreissli erginlerinin yumurta tüketiminin III. ve IV. dönem larvaların 

tüketim miktarlarının arasında olduğu saptanmıştır. Dreyer vd. (1997), P. manihoti ile 

beslenen H. notata’nın bütün dönemleri içerisinde en fazla IV. dönem larvasının 

unlubiti tükettiğini, III. dönem larva ve ergin dönemlerdeki tüketimin hemen hemen 

aynı olduğunu belirtmişlerdir. 

 

 

4.2 Nephus kreissli’nin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

 

4.2.1. Nephus kreissli’nin gelişme süresinin belirlenmesi 

 

 

P. ficus’la beslenen N. kreissli’nin yumurtadan ergine toplam gelişme süresinin 31,5 ± 

0,5 gün olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.3). Avcı yumurtaları ortalama 5,1 ± 0,1 günde 

açılmaktadır. En uzun larva döneminin I. larva dönemi olduğu, bununla birlikte, larva 

dönemi süreleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Larva 

dönemlerindeki gelişme süreleri; I. larva dönemi 4,3 ± 0,3 gün, II. larva dönemi 3,2 ± 

0,2 gün, III. larva dönemi 3,2 ± 0,1 gün ve IV. larva dönemi 3,4 ± 0,2 gün olarak 

saptanmıştır. Prepupa döneminin ortalama 2,3 ± 0,1 gün, pupa döneminin 10 ± 0,1 gün 

sürdüğü belirlenmiştir.  
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Konstodimas vd. (2004), P. citri ile besledikleri N. includens ve N. bisigniatus’un farklı 

sıcaklıklarda gelişimlerini araştırmışlar, N. includens’in gelişimini en kısa 32,5 ºC’de 

22,80 günde, N. bisigniatus’un 30 ºC’de 30,32 günde tamamladığını bildirmişlerdir. Bu 

sıcaklıklardaki en uzun dönemin her iki böcek için de sırasıyla 4,98 gün gelişme 

süresinin ve 5,38 gün olmak üzere yumurta dönemi olduğunu belirtmişlerdir. 

Yaptığımız çalışmada, N. kreissli’nin gelişme süresinin özellikle N. bisigniatus ile, 

yumurta açılım süresinin ise her iki Nephus türü ile de benzerlik göstediği 

belirlenmiştir. Ramesh Babu ve Azam (1987), C. montrouzieri’yi M. hirsitus üzerinde 

farklı sıcaklıklarda beslemişler ve avcının gelişimini en kısa 30,9 ºC’de 19,1 günde, en 

uzun gelişimini 25 ºC’de 46,7 günde tamamladığını tespit etmişlerdir. Uygun (1978), P. 

citri üzerinde beslenen E. quadripustulatus’un farklı sıcaklıklarda yumurtadan ergine 

gelişimini araştırmış, en kısa gelişme süresinin 25,7 günle 30 ºC’de olduğunu 

belirlemiştir. N. kreissli’nin başta C. montrouzieri olmak üzere daha iri avcı türlere göre 

gelişme süresinin daha uzun olduğu bulunmuş, ancak özellikle bizim çalışmamızda 

uygulanan sıcaklıkların daha düşük oluşunun ve farklı av türleri kullanılmasının bu 

sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Çizelge 4.3 Nephus kreissli’nin 28 ºC sıcaklık, %60 ± 10 nem ve 16:8 aydınlık:karanlık 
koşullarında gelişme dönemi süreleri (Ortalama ± sh) 

 

Gelişme dönemi süreleri (gün) 
n 

Yumurta I. II. III. IV. Prepupa Pupa Toplam 

42 5,1 ± 0,1 4,3  ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,1 3,4 ± 0,2 2,3 ± 0,1 10,0 ± 0,1 31,5 ± 0,5 

 

 

4.2.2 Nephus kreissli dişisinin doğurganlığı ile dişi ve erkek ömrünün belirlenmesi 

 

 

N. kreissli dişisininin ömrü ortalama 66,2 ± 3,43 gün (Çizelge 4.4), erkek bireyin ömrü 

66,6 ± 3,7 gün olarak belirlenmiştir. Dişi bireyin preovipozisyon süresi 6,7 ± 0,4 gün, 
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ovipozisyon süresi 51,5 ± 2,5 gün, postovipozisyon süresi 8 ± 1,7 gün olarak 

saptanmıştır. N. kreissli dişisi ömrü boyunca toplam 122,7 ± 9,8 adet, her bir gün için 

ortalama 2,4 ± 0,2 adet yumurta bıraktığı tespit edilmiştir.  

 
 
Konstodimas vd. (2004), P. citri ile beslenen N. includens’in gelişme süresinin en kısa 

olduğu 32,5 ºC’de preovipozisyon süresini 4,12 gün, N. bisigniatus’un gelişme süresinin 

en kısa olduğu 30 ºC’de preovipozisyon süresini 5,24 gün olarak saptamışlardır. 

Çalışmamızda N. kreissli’nin preovipozisyon süresinin diğer iki Nephus türü ile 

karşılaştırıldığında biraz daha uzun olduğu belirlenmiştir. Ramesh Babu ve Azam 

(1987), P. citri ile beslenen C. montrouzieri’nin 10 ve 40 °C sıcaklıklarda 

yaşayamadığını, 20 ve 30 °C’de preovipozisyon süresinin ise sırayla 9,6 ve 3,6 gün 

olduğunu belirtmişlerdir. Persad ve Khan (2002), 27 °C sıcaklık, %58 ± 3 nem ve 12:12 

saat aydınlık:karanlık koşullarında M. hirsitus’la beslenen C. montrouzieri’nin 

preovipozisyon süresinin yedi gün, Scymnus coccivora Ayyar (Coleoptera: 

Coccinellidae)’nın preovipozisyon süresinin beş gün olduğunu saptamışlardır. N. 

kreissli’nin preovipozisyon süresinin bu iki Coccinellid türü arasında belirlenmiştir. 

 
 
Persad ve Khan (2002), M. hirsitus’la beslenen C. montrouzieri’nin dişi ömrünü 98,08 

gün, erkek ömrünü 94,18 gün, S. coccivora’nın dişi ömrünü 39,21 gün, erkek ömrünü 

ise 32,74 gün olarak belirlemişlerdir. Yine aynı araştırıcılar C. montrouzieri dişisinin 

ömrü boyunca ortalama 118,68 yumurta, S. coccivora dişisinin ortalama 57,29 yumurta 

bıraktığını saptamışlardır. Ramesh Babu ve Azam (1987), M. hirsitus’la beslenen C. 

montrouzieri’nin 20 °C ve 30 °C’deki dişi ömrünü sırasıyla 95,4 ve 95,2 gün, ömrü 

boyunca bıraktığı yumurta sayısını sırasıyla 126,1 ve 302,9 adet, günlük yumurta 

sayısının sırasıyla 3,2 ve 1,3 adet olduğunu bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada, N. 

kreissli dişi ve erkek ömrünün C. montrouzieri’den oldukça kısa olmasına rağmen S. 

coccivora’nın yaklaşık iki katı uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca N. 

kreissli’nin toplam yumurta sayısının özellikle Persad ve Khan (2002)’de bildirilen C. 

montrouzieri’nin toplam yumurta sayısı ile hemen hemen aynı miktarda olduğu, S. 

Coccivora’nın toplam yumurta sayısının iki katından daha fazla olduğu saptanmıştır.  
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Çizelge 4.4 Nephus kreissli dişisinin 28 ºC sıcaklık, %60 ± 10 nem ve 16:8 
aydınlık:karanlık koşullarında doğurganlığı ve ergin ömrü (Ortalama ± sh) 

 

Dişi başına yumurta 

sayısı n Preovipozisyon Ovipozisyon Postovipozisyon Dişi ömrü 

Günlük Toplam 

22 6,7 ± 0,4 51,5 ± 2,5 8,0 ± 1,7 66,2 ± 3,43 2,4 ± 0,2 122,7 ± 9,8 

 

 

4.2.3 Nephus kreissli’nin yaşam çizelgesi 

 

 

Yapılan denemelerden elde edilen sonuçlara göre, Nephus kreissli dişisinin 28 ºC 

sıcaklık, %60 ± 10 nem ve 16:8 aydınlık:karanlık koşullarında net üreme gücü (R0) 

45,2903 dişi/dişi/generasyon, kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0,0680 dişi/dişi/gün ve 

ortalama döl süresi (T0) 56,0398 gün olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.5). Avcının 

cinsiyetler oranı toplam 147 erginin genital organlarına bakılarak yapılmış olup, 

yaklaşık olarak 1:1 (51,7:48,3) olduğu saptanmıştır. Elde edilen bütün verilerden 

yararlanılarak N. kreissli’nin yaşam çizelgesi oluşturulmuştur (Şekil 4.1). 

 

 

Canhilal vd. (2001), P.citri ile beslenen N. includens dişilerinin Ro değerini en yüksek 

25 °C’de 54.47 dişi/dişi/generasyon olarak saptamış, bu sıcaklıktan itibaren sıcaklık 

artışıyla bu değerin azaldığını belirtmiştir. Persad ve Khan (2002), C. montrouzieri’nin 

27 °C’deki Ro değerini 994,00 dişi/dişi/generasyon, S. coccivora’nın Ro değerini 

220,02 dişi/dişi/generasyon olarak saptamışlardır. Çalışmamızda, N. kreissli dişisinin 

net üreme gücünün özellikle N. includens’e yakın bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 
 
Canhilal vd. (2001), P.citri ile beslenen N. includens için rm değerlerini 30 °C’de 0,08 

dişi/dişi/gün, 25 °C’de 0.069 dişi/dişi/gün ve 35 °C’de 0.05 dişi/dişi/gün olarak tespit 

etmiştir. Persad ve Khan (2002), M. hirsitus’la beslenen C. montrouzieri’nin 27 °C’de 

rm değerini 0,1352 dişi/dişi/gün, S. coccivora’nın rm değerini 0,1559 dişi/dişi/gün, 
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olarak belirlemişlerdir. N. kreissli dişisinin kalıtsal üreme yeteneğinin özellikle N. 

includens’in 25 °C’deki değeri ile benzerlik gösterdiği, C. montrouzieri ve S. 

coccivora’nın rm değerlerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. 

 
 
Canhilal vd. (2001), P.citri ile beslenen N. includens’in ortalama döl süresinin en uzun 

20 °C sıcaklıkta olduğunu, 25 °C’deki T0 değerini 59.6 gün olduğunu, 30 °C’de ise 44,9 

gün olduğunu belirtmiştir. Persad ve Khan (2002), 27 °C’de C. montrouzieri’nin M. 

hirsitus’la beslendiğinde T0 değerini 40,13 gün, S. coccivora’nın T0 değerini 35,60 gün 

olarak tespit etmişlerdir. N. kreissli’nin T0 değerinin, N. includens’in 25 °C’deki T0 

değerinden kısa olduğu, buna karşın N. includens’in 30 °C’deki T0 değerinden, C. 

montrouzieri ve S. coccivora’nın 27 °C’deki T0 değerlerinden uzun olduğu 

belirlenmiştir. 

 
 

Çizelge 4.5 Nephus kreissli dişisinin 28 ºC sıcaklık, %60 ± 10 nem ve 16:8 
aydınlık:karanlık koşullarında Net üreme gücü (R0), Kalıtsal üreme 
yeteneği (rm), ve Döl süresi (T0) 

 

n Net üreme gücü 

(dişi/dişi/generasyon) 

Kalıtsal üreme yeteneği 

(dişi/dişi/gün) 

Ortalama döl süresi 

(gün) 

31 45,2903 0,0680 56,0398 
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Şekil 4.1 Nephus kreissli dişisinin 28 ºC sıcaklık, %60 ± 10 nem ve 16:8 
aydınlık:karanlık koşullarında canlılık oranı (lx) ve yaşa bağlı doğurganlık 
değeri (mx) 

 

 

N. kreissli’nin gelişme süresi, bırakılan yumurta sayısı ve döl süresi gibi özellikleri göz 

önüne alındığında, C. montrouzieri ve E. quadripustulatus gibi daha iri olan unlubit 

avcılarına göre daha dezavantajlı olduğu, ancak diğer Nephus türleri ile birbirine yakın 

özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, N. kreissli’nin morfolojik 

özellikleri ve asma unlubitinin doğal bir avcısı olması göz önüne alındığında, bu 

unlubitin biyolojik mücadelesinde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Bununla 

birlikte, avcının kitle üretimi için en uygun sıcaklığın belirlenebilmesi amacıyla, farklı 

sıcaklıklardaki yaşam çizelgelerinin de oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. 
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4.3 Nephus kreissli, Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci Arasındaki 
Birlik İçi Avcılığın ve Parazitoitler Arası Rekabetin Belirlenmesi 

 

 

4.3.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi 

 

 

Denemeler Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 

tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim kapasitelerinin 

ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

 

4.3.1.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasiteleri 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvası iki günlük parazitlenmiş unlubitleri ortalama 1,45 ± 

0,14 adet, dört günlük parazitlenmiş unlubitleri ortalama 1,48 ± 0,15 adet tüketmiştir. 

İki ve dört günlük parazitlenmiş unlubitler arasında istatistik olarak fark 

bulunmamaktadır (Z = -0,08; P = 0,934). Larvanın altı günlük parazitlenmiş unlubitleri 

ortalama 1,22 ± 0,09 adet tükettiği ve iki ve altı günlük parazitlenmiş unlubitler arasında 

(Z = 0,84; P = 0,399) ve dört ve altı günlük parazitlenmiş unlubitler arasında (Z = 0,94; 

P = 0,349) fark olmadığı saptanmıştır. IV. dönem larva kontrol grubu ile ortalama 1,52 

± 0,14 adet beslenmiştir. Parazitlenmemiş unlubitlerden oluşan kontrol grubu ile iki 

günlük parazitlenmiş unlubitler arasında (Z = -0,23; P = 0,816), kontrol grubu ile dört 

günlük parazitlenmiş unlubitler arasında (Z = -0,15; P = 0,879), ve kontrol grubu ile altı 

günlük parazitlenmiş unlubitler arasında (Z = -1,09; P = 0,277) istatistik olarak fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Larvanın sekiz günlük parazitlenmiş unlubitlerle neredeyse 

beslenemediği belirlenmiştir 0,04 ± 0,04. N. kreissli’nin IV. dönem larvasının sekiz 
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günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile iki günlük parazitlenmiş unlubitleri 

tüketimi arasında (Z = 4,92; P = 0,000), dört günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi 

ile sekiz günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 6,40; P = 0,000) ve altı 

günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile sekiz günlük parazitlenmiş unlubitleri 

tüketimi arasında (Z = 5,05; P = 0,000) istatistik olarak fark olduğu belirlenmiştir.  

 

 

N. kreissli erginin iki günlük parazitlenmiş unlubitleri ortalama 1,04 ± 0,04 adet, dört 

günlük parazitlenmiş unlubitleri 1,61 ± 0,15 adet tüketmiştir. Erginin iki ve dört günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında istatistik olarak fark bulunmaktadır (Z = -

2,04; P = 0,042). Erginin altı günlük parazitlenmiş unlubitleri 1,10 ± 0,06 adet tükettiği, 

iki ve altı günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,18; P = 0,857) ve 

dört ve altı günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 1,83; P = 0,067) 

istatistik olarak fark olmadığı saptanmıştır. Erginin parazitlenmemiş unlubitlerden 

oluşan kontrol grubunu 1,15 ± 0,08 adet tükettiği belirlenmiştir. Erginin kontrol grubu 

ile iki günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,39; P = 0,696), kontrol 

grubu ile dört günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 1,57; P = 0,116) 

ve kontrol grubu ile altı günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,21; P 

= 0,831) istatistik olarak fark olmadığı tespit edilmiştir. Ergininin sekiz günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tüketemediği belirlenmiştir. 

 

 
Yapılan denemeler sonucunda, N. kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin L. 

dactylopii tarafından parazitlenmiş iki-dört ve altı günlük unlubitlerle beslendiği, sekiz 

günlük parazitlenmiş unlubitlerle beslenemediği belirlenmiştir (Çizelge 4.6). Sertleşen 

konukçu kutikulası nedeniyle avcının sekiz günlük parazitlenmiş unlubitleri 

tüketemediği düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.6 Nephus kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin Leptomastix dactylopii tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş 
Planococcus ficus’da tüketim kapasitesi* 

 

Parazitlenmiş unlubit yaşı (gün) (Ortalama ± standart hata) 
Nephus kreissli 

dönemi 
n 2 günlük n 4 günlük n 6 günlük n 8 günlük n Kontrol 

L4 22 1,45 ±0,14 a 23 1,48 ± 0,15 a 23 1,22 ± 0,09 a 23 0,04±0,04 b 23 1,52 ±0,14 a 

Ergin 23 1,04±0,04 b 23 1,61 ±0,15 a 22 1,10±0,06 ab 20 - 20 1,15±0,08 ab 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 
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Predatör-parazitoit birliklerindeki en önemli konulardan birisi, avcının parazitoit 

mumyasında ne zamana kadar beslenebildiğidir. Bu konuda farklı av ve avcı türlerle 

yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Şengonca ve Yanuwiadi (1994), C. 

montrouzieri’nin IV. dönem larvasının ve dişisinin, L. dactylopii tarafından 

parazitlenmiş P. citri’ nin iki ve dört günlük parazitlenmiş bireylerinde aynı miktarda 

beslendiğini, ancak altıncı günden sonra parazitlenmiş bireylerdeki beslenme miktarında 

parazitlenmemiş unlubitlere göre önemli bir düşüş görüldüğünü, bununda konukçudaki 

fizyolojik ve morfolojik değişimden (mumya oluşumundan ve bu nedenle kabuğun 

sertleşmesinden dolayı) kaynaklandığını bildirmişlerdir. Yine benzer bir çalışmada, 

Chong ve Oetting (2007), C. montrouzieri’ nin IV. dönem larvasının L. dactylopii 

tarafından parazitlenmiş P. citri’ nin bir-dört ve yedi günlük parazitlenmiş bireylerinde 

beslenmesi arasında önemli bir farklılığın olmadığını, erginlerin ise en fazla dört günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tükettiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, avcının her iki döneminin 

de, parazitoit pupası içeren unlubitin sert bir mumya oluşturması nedeniyle, 14 günlük 

parazitlenmiş bireylerle çok az beslenebildiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmalarda olduğu 

gibi denemelerde elde edilen sonuçlara bakıldığında, ergin dönemdeki tüketimin, en 

fazla dört günlük parazitlenmiş unlubitlerde olduğu görülmektedir.  

 
 
Kester ve Jackson (1996), Jalysus wickhami Van Duzee (Hemiptera: Berytidae)’nin 

Cotesia congregata (Say) (Hymenoptera: Braconidae) tarafından parazitlenmiş tütün 

zararlısı Manduca sexta Lawson (Lepidoptera: Sphingidae) ile beslenmesi sonucunda, 

prepupa dönemindeki parazitoitlerde pupa dönemindekilere göre daha fazla ölüm 

görüldüğünü, sıfır günlük parazitoit pupasının ölüm oranının üç günlük parazitoit 

pupasından daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada, N. kreissli 

larva ve erginleri arasında parazitlenmiş bireylerle beslenirken farklılıklar oluştuğu 

belirlenmiştir. Dixon (2000), gelinböceği ergin ve larvaları arasında yada farklı 

gelinböceği türleri arasında, uygun bir avı tanıyabilme yeteneği açısından bazı 

farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların türlerin veya dönemlerin farklı morfolojik 

karakterleri ile ilişkisi olabileceğini bildirmiştir. Royer vd. (2008), Coccinella 

septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) ve Hippodamia convergens Guérin-

Méneville (Coleoptera: Coccinellidae)’in I. dönem larvalarının Lysiphlebus testaceipes 

Cresson (Hymenoptera: Aphidiidae) tarafından parazitlenmiş, Schizaphis graminum 
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(Rondani) (Hemiptera: Aphididae) mumyalarını tüketmediğini, II. dönem larvaların 

kısmen tüketebildiğini, III. ve IV. dönem larva ve erginlerinin mumyaları rahatlıkla 

tüketebildiklerini, belirlemişlerdir. 

 

 

4.3.1.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Leptomastix dactylopii 
tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihleri 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvası L. dactylopii tarafından parazitlenmiş iki ve dört 

günlük P. ficus bireyleriyle, parazitlenmemiş sağlıklı unlubitler arasında fark 

gözetmeksizin beslenmiştir. Avcının IV. dönem larvaları aynı ortama bırakılmış iki 

günlük parazitlenmiş P. ficus bireylerinden 0,9 ± 0,19 adet, parazitlenmemiş unlubit 

bireylerinden 0,65 ± 0,15 adet tüketmiş olup, aralarındaki fark istatistik olarak önemli 

bulunmamıştır (Z = 1,00; P = 0,317 ) (Çizelge 4.7). Larva aynı ortamdaki dört günlük 

parazitlenmiş unlubitleri ortalama 0,65 ± 0,17 adet, parazitlenmemiş unlubitleri 

ortalama 0,7 ± 0,15 adet tükettiği belirlenmiş aralarındaki farkın önemli olmadığı 

saptanmıştır (Z = -0,21; P = 0,833). IV. dönem larvanın aynı ortamda bulunan altı 

günlük parazitlenmiş unlubitleri 0,21 ±0,07 adet, parazitlenmemiş unlubitleri 1,12 ± 

0,10 adet tükettiği ve parazitlenmemiş bireyleri altı günlük parazitlenmiş bireylere 

tercih ettiği belirlenmiştir (Z = -5,06; P = 0,000).  

 

 

Avcının ergin dönemi ise, iki günlük parazitlenmiş unlubitleri 0,71 ± 0,12 adet ve 

parazitlenmemiş sağlıklı unlubitleri 0,48 ±0,15 adet tüketmiş olup, IV. larva dönemine 

benzer şekilde iki günlük parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubitler arasında fark 

gözetmediği belirlenmiştir (Z = 1,08; P = 0,278) (Çizelge 4.7). Ancak larva döneminden 

farklı olarak, 1 ± 0,09 adet tükettiği dört günlük parazitlenmiş bireyleri 0,23 ± 0,09 adet 

tükettiği parazitlenmemiş bireylere tercih ettiği tespit edilmiştir (Z = 3,56; P = 0,000). 

Yine larva döneminden farklı olarak altı günlük parazitlenmiş bireyleri 0,9 ± 0,07 adet, 
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parazitlenmemiş bireyleri 0,17 ± 0,07 adet tükettiği ve beslenme tercihini altı günlük 

parazitlenmiş unlubitlerden yana kullandığı belirlenmiştir (Z = 4,18; P = 0,000). 

 

 

Çizelge 4.7 Nephus kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin Leptomastix 

dactylopii tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi* 

 

Ortalama ± standart hata 
Nephus kreissli 

dönemi 

Parazitlenmiş 

unlubit yaşı (gün) 
n 

Parazitlenmiş Parazitlenmemiş 

2 20 0,90 ± 0,19 a 0,65  ± 0,15 a 

4 20 0,65 ± 0,17 a 0,70 ± 0,15 a L4 

6 34 0,21 ±0,07 b 1,12 ± 0,10 a 

2 21 0,71 ± 0,12 a 0,48 ±0,15 a 

4 22 1,00 ± 0,09 a 0,23 ±0,09 b Ergin 

6 30 0,90 ± 0,07 a 0,17 ± 0,07 b 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

Yapılan bu çalışmada, N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin birarada bulunan 

parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubitlere farklı tepkiler verdikleri tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, farklı birliklerde avcının ergin ve larvalarının parazitlenmiş ve 

parazitlenmemiş av arasındaki tercihi değişiklikler gösterebilmektedir. Chong ve 

Oetting (2007), C. montrouzieri’ nin IV. dönem larvasının L. dactylopii tarafından 

parazitlenmiş P. citri’ nin bir-dört ve yedi günlük parazitlenmiş bireyleri ve 

parazitlenmemiş bireylerindeki beslenme tercihi arasında önemli bir farklılığın 

olmadığını, buna karşın erginin bir ve dört günlük parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 

bireylerde belirli bir tercih yapmadan beslenirken, yedi günlük parazitlenmiş bireyleri 
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parazitlenmemiş olanlara tercih ettiğini belirlemişlerdir. H. axyridis’in ergin ve larvası 

parazitlenmemiş yaprak bitlerini Aphelinus asychis Walker (Hymenoptera: Aphenilidae) 

tarafından parazitlenmiş yaprak bitlerine tercih etmektedir (Snyder vd. 2004). Royer vd. 

(2008), C. septempunctata’nın IV. dönem larvasının L. testaceipes tarafından 

parazitlenmiş, S. graminum mumyaları ve sağlıklı bireyleri arasında fark gözetmeden 

beslendiğini, H. convergens’in IV. dönem larvalarının ise sağlıklı bireyleri mumyalara 

tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. 

 

 

4.3.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi 

 

 

4.3.2.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus ficus’da tüketim 
kapasiteleri 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvasının A. pseudococci tarafından iki günlük parazitlenmiş 

unlubitleri ortalama 1,74 ± 0,14 adet, dört günlük parazitlenmiş unlubitleri ortalama 

1,60 ± 0,13 adet tükettiği belirlenmiş olup, iki ve dört günlük parazitlenmiş P. ficus 

bireylerindeki tüketimi arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (Z = 0,51; 

P = 0,607) (Çizelge 4.8). Denemede, larvanın parazitlenmemiş unlubitlerden oluşan 

kontrol grubu ile 1,52 ± 0,14 adet beslendiği, kontrol grubu ile iki günlük parazitlenmiş 

unlubitler arasında (Z = 0,78; P = 0,433) ve kontrol grubu ile dört günlük parazitlenmiş 

unlubitlerdeki tüketimi arasında (Z = 0,28; P = 0,781) istatistik olarak fark olmadığı 

saptanmıştır. IV. dönem larva altı günlük parazitlenmiş unlubitleri sadece ortalama 0,05 

± 0,05 adet tükettiği tespit edilmiştir. Altı günlük parazitlenmiş bireylerle iki günlük 

parazitlenmiş bireyler arasında (Z = 6,57; P = 0,000), altı günlük parazitlenmiş 

bireylerle dört günlük parazitlenmiş bireyler arasında (Z = 6,16; P= 0,000) ve altı 
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günlük parazitlenmiş bireylerle kontrol grubu arasında (Z = -5,92; P = 0,000) istatistik 

olarak fark olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Erginin iki günlük parazitlenmiş P. ficus bireylerindeki ortalama tüketim miktarının 

1,42 ± 0,10 adet, dört günlük parazitlenmiş unlubitlerdeki ortalama tüketim miktarının 

1,54 ± 0,12 adet olduğu ve iki ve dört günlük parazitlenmiş unlubitlerdeki tüketim 

miktarları arasında istatistik olarak fark olmadığı saptanmıştır (Z = -0,45; P = 0,654) 

(Çizelge 4.8). Erginin parazitlenmemiş unlubitlerden oluşan kontrol grubundaki tüketim 

miktarının 1,15 ± 0,08 adet olduğu, kontrol grubu ile iki günlük parazitlenmiş 

bireylerdeki tüketimi arasında (Z = 0,94; P = 0,347) ve kontrol grubu ile dört günlük 

parazitlenmiş bireylerdeki tüketimi arasında (Z = 1,36; P = 0,172) fark olmadığı 

belirlenmiştir. Avcının ergininin altı günlük parazitlenmiş unlubitlerdeki tüketiminin 

yok denecek kadar az olduğu saptanmıştır (0,08 ± 0,06 adet). Erginin altı günlük 

parazitlenmiş unlubitlerle iki günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 

6,04; P = 0,000), altı günlük günlük parazitlenmiş unlubitlerle dört günlük parazitlenmiş 

unlubitleri tüketimi arasında (Z = 6,41; P = 0,000) ve altı günlük parazitlenmiş 

unlubitlerle kontrol grubu arasında (Z = -5,16; P = 0,000) istatistik olarak fark olduğu 

tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.8 Nephus kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin Anagyrus 

pseudococci tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş Planococcus 

ficus’da tüketim kapasitesi* 

 

Parazitlenmiş unlubit yaşı (gün) (ortalama ± standart hata) 

N. kreissli 

dönemi 
n 

İki günlük 

parazitlenmiş 
n 

Dört günlük 

parazitlenmiş 
n 

Altı günlük 

parazitlenmiş 
n Kontrol 

L4 27 1,74 ± 0,14 a 25 1,60 ± 0,13 a 20 0,05 ± 0,05 b 23 1,52 ± 0,14 a 

Ergin 24 1,42 ± 0,10 a 24 1,54 ± 0,12 a 25 0,08 ± 0,06 b 20 1,15 ± 0,08 a 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

N. kreissli’nin altı günlük parazitlenmiş unlubitlerle beslenememesinin nedeninin, 

unlubitlerin derisinin parazitlemeden sonraki altıncı günde tamamen sertleşmiş 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gözlemlerimize göre, A. pseudococci 

tarafından parazitlenmiş P. ficus bireylerinin L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. 

ficus bireylerinden bir gün önce mumya haline geldiği belirlenmiştir. Niyazau (1967), 

A. pseudococci tarafından parazitlenmiş P. citri bireylerinde konukçunun 

parazitlenmesinden sonra beşinci günde hareketinin durduğunu, altıncı ve yedinci günde 

kabuğunun sertleştiğini, sekizinci günde de tam anlamıyla mumya halini aldığını 

belirlemiştir. Muştu vd. (2008), C. montrouzieri’nin ergin ve larva dönemlerinin A. 

pseudococci tarafından parazitlenmiş P. citri ve P. ficus bireylerinde, parazitlemenin 

altıncı gününden sonra beslenemediğini tespit etmişlerdir.  

 

 

Yapılan çalışmada, avcının IV. dönem larvası en fazla iki günlük parazitlenmiş 

unlubitleri tüketirken, ergin L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. ficus’da olduğu 

gibi, dört günlük parazitlenmiş bireyleri diğerlerinden daha fazla tüketmiştir. Avcının 

larva ve ergin dönemlerinin farklı yaşlardaki tüketim kapasiteleri arasında küçük 
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farklılıklar olsa da, bu farklılıkların istatistik olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. 

Muştu vd. (2008), C. montrouzieri’nin ergin ve larva dönemlerinin A. pseudococci 

tarafından parazitlenmiş P. citri ve P. ficus bireylerindeki en yüksek tüketiminin 

genellikle dört günlük parazitlenmiş unlubitlerde olduğunu saptamışlardır.  

 

 

4.3.2.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci 
tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi 

 

 

N. kreissli’nin hem IV. dönem larvasının hem de ergininin, A. pseudococci tarafından 

parazitlenmiş ve parazitlenmemiş sağlıklı P. ficus bireyleri arasındaki beslenme 

tercihinin benzer olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.9). Larva, aynı ortamda bulunan iki 

günlük parazitlenmiş unlubitleri 1,00 ± 0,15 adet, parazitlenmemiş unlubitleri 0,54 ± 

0,12 adet tüketmiş olup, iki günlük parazitlenmiş bireyleri parazitlenmemiş olanlara 

tercih ettiği belirlenmiştir (Z = 2,21, P = 0,027). Larvanın aynı ortamdaki dört günlük 

parazitlenmiş unlubitlerdeki tüketim miktarının 1,19 ± 0,14 adet, parazitlenmemiş 

unlubitlerdeki tüketim miktarının 0,58 ± 0,11 adet olduğu ve dört günlük parazitlenmiş 

bireyleri parazitlenmemiş olanlara tercih ettiği tespit edilmiştir (Z = 2,67; P = 0,008). N. 

kreissli’nin ergini, aynı ortamdaki iki günlük parazitlenmiş P. ficus bireylerini 0,96 ± 

0,11 adet parazitlenmemiş bireyleri 0,22 ± 0,08 adet tükettiği ve iki günlük 

parazitlenmiş unlubitleri parazitlenmemiş olanlara tercih ettiği saptanmıştır (Z = 

3,83;P= 0,000). Erginin aynı ortamdaki dört günlük parazitlenmiş unlubitleri 1,14 ± 

0,12 adet, parazitlenmemiş unlubitleri 0,14 ± 0,07 adet tükettiği, dört günlük 

parazitlenmiş unlubitleri parazitlenmemiş unlubitlere tercih ettiği belirlenmiştir (Z = 

5,20; P = 0,000). 
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Çizelge 4.9 Nephus kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin Anagyrus 

pseudococci tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve 
parazitlenmemiş Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi* 

 

Ortalama ± standart hata 
N. kreissli 

dönemi 

Parazitlenmiş 

unlubit yaşı (gün) 
n 

Parazitlenmiş Parazitlenmemiş 

2 28 1,00± 0,15 a 0,54 ± 0,12 b 

L4 

4 26 1,19 ± 0,14 a 0,58 ± 0,11 b 

2 27 0,96 ± 0,11 a 0,22 ± 0,08 b 

Ergin 

4 29 1,14 ± 0,12 a 0,14 ± 0,07 b 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

Denemede, parazitlenmiş bireylerin parazitlenmemiş olanlara tercihi, larva döneminde 

yaklaşık iki kat olurken, ergin dönemde bu oran daha da artmıştır. Muştu ve Kılınçer 

(2007), C. montrouzieri’nin ergin dişi ve IV. larva dönemlerinin A. pseudococci 

tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş P. citri ve P. ficus bireyleri ile 

parazitlenmemiş bireyleri arasındaki beslenme tercihini incelemişler, avcının ergin ve 

larvasının hem iki hem de dört günlük parazitlenmiş unlubitleri, parazitlenmemiş 

olanlara tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. Ayrıca, IV. dönem larvanın parazitlenmiş 

unlubitleri parazitlenmemiş olanların yaklaşık iki katı kadar, erginlerin ise iki katından 

daha fazla tercih ettikleri saptanmıştır. Yapılan denemelerde elde edilen bu sonuçlar 

bildirilen sonuçlarla büyük oranda benzerlikler göstermektedir. Avcının parazitlenmiş 

bireyleri daha fazla tercih etmesinin başlıca sebebinin, unlubitin savunma 

reaksiyonlarının azalması ile ilişkili olduğu düşünülmekte, parazitlenmemiş bireylerin 

doğal düşmanlarıyla temaslarında refleks kanaması şeklinde bir savunma reaksiyonu 

gösterdikleri ve bununda parazitleme ve yeme davranışlarını etkilediği tarafımızdan 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, unlubitin hareket etme yeteneğini hemen hemen 

kaybetmiş olmasının da bunda etkili olabileceği düşünülmektedir. Çünkü, birlik içi 
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avcılığın sonucunu belirleyen en önemli etkenlerden birisi harekettir (Sih 1987). 

Kaçmak, avın en önemli savunma yöntemlerinden biriyken, hareketsiz ya da az 

hareketli dönemler daha savunmasızdır ve daha kolay ele geçirilirler (New 1991). 

Bununla birlikte, avcılar avlarını hareketli olup olmadığına bakmaksızın aktif olarak da 

seçebilmektedir (Provost vd. 2006). Bu bilgilerin ışığında, parazitlenmiş bireylerin ileri 

yaşlarda gerek hareket ve gerekse refleks kanaması şeklinde bir tepki gösteremedikleri 

için avcı tarafından tercih edilebildiği düşünülmektedir.  

 

 

4.3.3 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii arasındaki Planococcus 

ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

4.3.3.1 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii arasındaki Planococcus 

ficus’u aynı günde parazitleme ilişkisi 

 

 

Aynı günde A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından parazitlenen P. ficus 

bireylerinden %31,37 oranında A. pseudococci’nin, buna karşılık %68,63 oranında L. 

dactylopii’nin çıktığı belirlenmiştir. İki parazitoitin çıkış oranları arasındaki farkın 

istatistik olarak önemli olduğu bulunmuştur (Z = -3,76; P = 0,000) (Çizelge 4.10).  

 

 

Aynı günde her iki parazitoit tarafından da parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkış 

yapan toplam parazitoit sayısının %25,49’unun A. pseudococci dişisi, %5,88’inin A. 

pseudococci erkeği olduğu tespit edilmiş olup, dişi ve erkek bireylerinin çıkış oranları 

arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (Z = 3,54; P = 0,000). 

Konukçudan çıkış yapan toplam parazitoit sayısı içerisinde, %52,94’nün L. dactylopii 

dişisi, %15,69’nun erkek olduğu ve L. dactylopii’nin dişi ve erkek bireyleri arasındaki 

farkın (Z = 4,54; P = 0,000) önemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca L. dactylopii dişisi ile 
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A. pseudococci dişisinin (Z = -3,13; P = 0,002), L. dactylopii dişisi ile A. pseudococci 

erkeğinin (Z = -6,20; P = 0,000) ve L. dactylopii erkeği ile A. pseudococci erkeğinin 

çıkış oranları arasında (Z = -2,13; P = 0,033) fark olduğu saptanmış, L. dactylopii erkeği 

ile A. pseudococci dişisinin çıkış oranları arasında (Z = 1,54; P = 0,123) istatistik olarak 

fark olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.10 Aynı günde Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

n Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 25,49 b 
A. pseudococci 31,37 b 

♂ 5,88 c 

♀ 52,94 a 

51 

L. dactylopii 68,63 a 

♂ 15,69 b 

 

*Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

Aynı günde A. pseudococci ve Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenen 

Planococcus ficus bireylerinden A. pseudococci erginlerinin 14,13 ± 0,32 günde, L. 

dactylopii erginlerinin 14,46 ± 0,16 günde çıkış yaptıkları ve bu süreler arasında 

istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (T = -1,06, P = 0,293) (Çizelge 4.11). 

 

 

Konukçudan çıkış yapan iki türe ait dişi ve erkek parazitoitlerin çıkış süreleri 

karşılaştırıldığında, A. pseudococci dişilerinin çıkış süresinin 14,39 ± 0,29 gün, 

erkeklerinin çıkış süresinin 13 ± 1,00 gün olduğu ve bu farkın istatistik olarak önemli 
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olmadığı saptanmıştır (T = 1,85, P = 0,085). L. dactylopii dişilerinin çıkış süresinin ise 

14,59 ± 0,13 gün, erkeklerinin çıkış süresinin 14 ± 0,50 gün olduğu, fakat bu farkın 

istatistik olarak önemli olmadığı belirlenmiştir (T = 13,55; P = 0,000). L. dactylopii 

dişilerinin çıkış süresi ile A. pseudococci dişilerinin çıkış süreleri arasında (T = -0,75; P 

= 0,457) istatistik olarak fark görülmezken, L. dactylopii dişilerinin çıkış süresi ile A. 

pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu 

saptanmıştır (T = -3,22; P = 0,003). Bununla birlikte, L. dactylopii erkeklerinin çıkış 

süresi ile A. pseudococci dişilerinin çıkış sürelerinin (T = 0,72; P = 0,482) ve L. 

dactylopii erkeklerinin çıkış süresi ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış sürelerinin (T = 

-0,99; P = 0,348) istatistik olarak farklı olmadıkları tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.11 Aynı günde Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 14,39 ± 0,29 ab 
A. pseudococci 14,13 ± 0,32 a 

♂ 13,00 ± 1,00 b 

♀ 14,59 ± 0,13 a 

51 

L. dactylopii 14,46 ± 0,16 a 

♂ 14,00 ± 0,50 b 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 
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4.3.3.2 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (bir gün sonra) arasındaki 
Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

A. pseudococci’nin P. ficus’u parazitledikten bir gün sonra L. dactylopii tarafından da 

parazitlenen bireylerden %49,06 oranında A. pseudococci, %50,94 oranında L. 

dactylopii’nin çıkış yaptığı belirlenmiştir. İki parazitoitin çıkış oranları arasındaki 

farklılığın istatistik olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir (Z = -0,19; P = 0,846) 

(Çizelge 4.12).  

 

 

Konukçudan çıkış yapan parazitoitlerin cinsiyetleri incelendiğinde, A. pseudococci 

dişilerinin iki türe ait toplam çıkış yapan ergin bireylerin %41,51’ini, erkeklerinin ise 

%7,55’ni oluşturduğu tespit edilmiş olup, A. pseudococci’nin çıkış yapan dişi ve 

erkekler bireyleri arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir (Z = 

4,99; P = 0,000). Konukçudan L. dactylopii dişilerinin %13,21 oranında, erkeklerinin 

37,74 oranında çıkış yaptığı saptanmış olup, L. dactylopii’nin erkek ve dişi çıkış 

miktarları arasında istatistik olarak fark olduğu tespit edilmiştir (Z = -3,54 P= 0,000). L. 

dactylopii erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin çıkış miktarları arasında istatistiki 

olarak fark görülmezken (Z = 0,44; P = 0,663), L. dactylopii erkekleri ile A. 

pseudococci erkeklerinin çıkış miktarları arasında istatistik olarak fark olduğu 

saptanmıştır (Z = -4,62; P = 0,000). Bununla birlikte, L. dactylopii dişileri ile A. 

pseudococci dişilerinin çıkış sayıları arasında istatistik olarak fark olduğu (Z = 5,06; P = 

0,000), L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış miktarları arasında 

fark olmadığı (Z = -1,28; P = 0,201) tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.12 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (bir gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

n Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 41,51 a 
A. pseudococci 49,06 a 

♂ 7,55 b 

♀ 13,21 b 

 

53 

L. dactylopii 50,94 a 

♂ 37,74 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

A. pseudococci parazitledikten bir gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden çıkış yapan A. pseudococci bireylerinin 14,1 ± 0,10 günde, L. 

dactylopii bireylerinin 14,8 ± 0,13 günde çıkış yaptıkları ve iki türün çıkış süreleri 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (T = -4,53; P = 0,000) (Çizelge 

4.13). 

 

 

Parazitoitlerin farklı cinsiyetlerinin çıkış süreleri incelendiğinde, A. pseudococci’nin 

dişi ve erkek çıkış süreleri arasında (T = 1,51; P = 0,145) ve L. dactylopii’nin dişi ve 

erkek çıkış süreleri arasında (T = 0,19; P = 0,853) istatistik olarak fark olmadığı 

saptanmıştır. Buna karşın, L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci dişilerinin çıkış 

süreleri arasında (T = -3,16; P = 0,004) ve L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci 

erkeklerinin çıkış süreleri arasında (T = -2,79; P = 0,021) istatistik olarak fark olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin 

çıkış süreleri arasında (T = -3,66; P = 0,001) ve L. dactylopii erkekleri ile A. 
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pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri arasında (T = -3,66; P = 0,001) istatistik olarak 

fark olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.13 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (bir gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 14,14 ± 0,10 b 
A. pseudococci 14,1 ± 0,10 a 

♂ 13,75 ± 0,25 b 

♀ 14,86 ± 0,26 a 

 

53 

L. dactylopii 14,8 ± 0,13 a 

♂ 14,80 ± 0,16 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

4.3.3.3 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (iki gün sonra) arasındaki 
Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

A. pseudococci parazitledikten iki gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden %65 oranında A. pseudococci erginlerinin, %35 oranında L. 

dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı ve çıkış yapan parazitoit türlerinin çıkış oranları 

arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir (Z = 2,68; P = 0,007) 

(Çizelge 4.14). 
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Konukçudan çıkış yapan iki türe ait toplam parazitoitler içerisinde, %45’inin A. 

pseudococci dişisi, %20’sinin A. pseudococci erkeği olduğu ve dişi ve erkeklerin çıkış 

oranları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir (Z = 2,77; P = 

0,006). Çıkış yapan erginlerin %5’inin L. dactylopii dişisi, %20’sinin L. dactylopii 

erkeği olduğu ve L. dactylopii dişi ve erkeklerinin çıkış oranları arasında istatistik 

olarak fark olduğu saptanmıştır (Z = -3,78; P = 0,000). L. dactylopii erkekleri ile A. 

pseudococci dişilerinin (Z = 1,55; P = 0,121) ve L. dactylopii erkekleri ile A. 

pseudococci erkeklerinin çıkış oranları arasında fark görülmezken (Z = -1,26; P = 

0,206), L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci dişilerinin (Z = 5,06; P = 0,000) ve L. 

dactylopii dişileri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış oranları arasında (Z = 2,68; P = 

0,007) istatistik olarak fark tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.14 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (iki gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

N Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 45 a 
A. pseudococci 65 a 

♂ 20 b 

♀ 5 c 

 

40 

L. dactylopii 35 b 

♂ 30 ab 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

A. pseudococci parazitledikten iki gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden 12,96 ± 0,16 gün sonra A. pseudococci erginlerinin, 15,14 ± 0,33 

gün sonra ise L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptıkları ve iki türün çıkış süreleri 
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arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir (T = -6,70, P = 0,000) 

(Çizelge 4.15). 

 

 

Çıkış yapan erginlerden A. pseudococci dişileri 13,06 ± 0,19 günde, erkekleri 12,75 ± 

0,31 günde konukçudan çıkış yapmış olup, dişi ve erkek bireylerin çıkış süreleri 

arasındaki farkın önemli olmadığı tespit edilmiştir (T = 0,87; P = 0,394). Konukçudan 

L. dactylopii dişileri 14 ± 0,00 günde, erkekleri ise 15,33 ± 0,36 günde çıkış yapmıştır. 

L. dactylopii dişilerinin çıkış süreleri aynı günde olduğundan L. dactylopii erkekleri ve 

A. pseudococci dişi ve erkekleri ile çıkış süresi bakımından karşılaştırılamamıştır. L. 

dactylopii erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin çıkış süreleri arasında (T = -6,15; P = 

0,000) ve L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri arasında 

istatistik olarak fark olduğu (T = -5,10; P = 0,000) belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 4.15 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (iki gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 13,06 ± 0,19 b 
A. pseudococci 12,96 ± 0,16 b 

♂ 12,75 ± 0,31 b 

♀ 14,00± 0,00** 
40 

L. dactylopii 15,14 ± 0,33 a 

♂ 15,33 ± 0,36 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

** 
L. dactylopii dişileri aralarında çıkış süresi bakımından farklılık olmadığından istatistik değerlendirme 

yapılamamıştır  
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4.3.3.4 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (üç gün sonra) arasındaki 
arasındaki Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

A. pseudococci parazitledikten üç gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden %77,50 oranında A. pseudococci erginleri, %22,50 oranında L. 

dactylopii erginleri çıkış yapmış olup, çıkış yapan parazitoit türleri arasında istatistik 

olarak fark oluştuğu belirlenmiştir (Z = 4,92; P = 0,000) (Çizelge 4.16). 

 

 

Konukçudan çıkış yapan iki türe ait toplam parazitoitlerin sayısının, %55’inin A. 

pseudococci dişisi, %22,5’inin A. pseudococci erkeği olduğu ve A. pseudococci dişi ve 

erkek çıkış miktarları arasında istatistik olarak farklılık olduğu saptanmıştır (Z = 3,30; P 

= 0,001). Konukçudan %22,5 oranında L. dactylopii erkeği çıkış yapmış olup, L. 

dactylopii erkeği ile A. pseudococci erkeğinin çıkış miktarları arasında fark 

görülmezken (Z = 0,00; P = 1,000), L. dactylopii erkeği ile A. pseudococci dişilerinin 

çıkış miktarları arasında istatistik olarak fark olduğu tespit edilmiştir (Z = 3,30; P = 

0,001). Denemede her iki parazitoit tarafından parazitlenmiş konukçulardan hiç L. 

dactylopii dişisi çıkış yapmamıştır.  
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Çizelge 4.16 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (üç gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

N Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 55 a 
A. pseudococci 77,50 a 

♂ 22,5 b 

♀ - 

 

40 

L. dactylopii 22,50 b 

♂ 22,5 b 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

A. pseudococci parazitledikten üç gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden A. pseudococci erginlerinin 12,48 ± 0,12 günde, L. dactylopii 

erginlerinin 15,78 ± 0,40 günde çıkış yaptıkları ve iki türün çıkış süreleri arasında 

istatistik olarak fark olduğu belirlenmiştir (T = -10,66; P = 0,000) (Çizelge 4.17).  

 

 

A. pseudococci dişileri 12,5 ± 0,16 günde, erkekleri 12,44 ± 0,18 günde çıkış yapmış 

olup, dişi ve erkeklerin çıkış süreleri arasında fark olmadığı saptanmıştır (T = 0,20; P = 

0,840). Buna karşın L. dactylopii erkeği ile A. pseudococci dişileri (T = -9,29; P = 

0,000) ve L. dactylopii erkeği ile A. pseudococci erkeğinin çıkış süreleri arasında (T = -

7,62; P= 0,000) istatistik olarak fark olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.17 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii (üç gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 12,50 ± 0,16 b 
A. pseudococci 12,48 ± 0,12 b 

♂ 12,44 ± 0,18 b 

♀ - 

 

40 

L. dactylopii 15,78 ± 0,40 a 

♂ 15,78 ± 0,40 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

4.3.3.5 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (bir gün sonra) arasındaki 
Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten bir gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden %45,65 oranında A. pseudococci erginlerinin, 

%54,35 oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, konukçudan çıkış yapan iki tür 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (Z = -0,83; P = 0,404) (Çizelge 

4.18). 

 

 

Çıkış yapan iki türe ait toplam parazitoit sayısının, %28,26’sının A. pseudococci dişisi, 

%17,39’unun A. pseudococci erkeği olduğu, dişi ve erkek A. pseudococci çıkış 

miktarları arasında fark olmadığı saptanmıştır (Z = 1,54; P = 0,123). Konukçudan çıkış 

yapan toplam parazitoit sayısının %23,91’inin L. dactylopii dişisi, %30,43’ünün L. 
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dactylopii erkeği olduğu, dişi ve erkek çıkış miktarları arasında fark olmadığı 

belirlenmiştir (Z = -0,85; P = 0,396). L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci 

dişilerinin (Z = -0,27; P = 0,785) ve L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci 

erkeklerinin (Z = -1,81 P = 0,070) çıkış miktarları arasında istatistik olarak farklılık 

olmadığı saptanmıştır. Benzer şekilde, L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci 

dişilerinin (Z = 0,58; P = 0,564) ve L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci erkeklerinin 

(Z = -0,97; P = 0,330) çıkış miktarları arasında istatistik olarak farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.18 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (bir gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

N Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 28,26 a 
A. pseudococci 45,65 a 

♂ 17,39 a 

♀ 23,91 a 

 

46 

L. dactylopii 54,35 a 

♂ 30,43 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten bir gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden A. pseudococci erginleri 14,19 ± 0,10 günde, L. 

dactylopii erginleri 14,32 ± 0,11 günde çıkış yapmış olup, iki türün çıkış süreleri 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (T = -0,89; P = 0,379) (Çizelge 

4.19). 

 



94 

 

Konukçudan çıkış yapan A. pseudococci erginlerinin dişileri 14,31 ± 0,13 günde, 

erkekleri 14 ± 0,00 günde çıkış yaptığı bulunmuştur. Konukçudan çıkış yapan A. 

pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri aynı olduğundan, A. pseudococci dişileri ve L. 

dactylopii dişi ve erkekleri ile çıkış süresi bakımından aralarında fark olup olmadığı, 

istatistik olarak değerlendirilememiştir. Çıkış yapan L. dactylopii dişilerinin 14,36 ± 

0,20 günde, erkeklerinin 14,29 ± 0,13 günde çıkış yaptığı ve L. dactylopii dişi ve 

erkeklerinin çıkış süreleri arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (T = 

0,34; P = 0,736). L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci dişilerinin (T = -0,24; P = 

0,815) ve benzer şekilde, L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin (T = 0,12; 

P = 0,905) çıkış süreleri arasında fark olmadığı saptanmıştır.  

 

 

Çizelge 4.19 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (bir gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 14,31 ± 0,13 a 
A. pseudococci 14,19 ± 0,10 a 

♂ 14,00 ± 0,00** 

♀ 14,36 ± 0,20 a 

 

46 
L. dactylopii 14,32 ± 0,11 a 

♂ 14,29 ± 0,13 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

** A. pseudococci erkekleri aralarında çıkış süresi bakımından farklılık olmadığından istatistik 
değerlendirme yapılamamıştır. 
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4.3.3.6 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (iki gün sonra) arasındaki 
Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten iki gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden %54,55 oranında A. pseudococci erginlerinin, 

%44,45 oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, iki türün çıkış miktarlarının 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir (Z = 0,85; P = 0,394) (Çizelge 

4.20). 

Konukçudan çıkış yapan iki türe ait toplam parazitoit sayısının, %38,64’ünün dişi A. 

pseudococci, %15,91’inin erkek A. pseudococci olduğu, çıkış yapan A. pseudococci dişi 

ve erkeklerinin çıkış miktarlarının birbirinden istatistik olarak farklı olduğu 

bulunmuştur (Z = 2,89; P = 0,004). Konukçudan çıkış yapan erginlerinin, %34,1’inin 

dişi L. dactylopii, %11,37’sinin erkek L. dactylopii olduğu ve dişi ve erkek L. dactylopii 

çıkış miktarlarının farklı oldukları saptanmıştır (Z = 3,16; P = 0,002). L. dactylopii 

erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin çıkış miktarları arasında istatistik olarak fark 

bulunurken, (Z = 3,62; P = 0,000), L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci 

erkeklerinin çıkış miktarları arasında fark bulunmadığı belirlenmiştir (Z = 0,82; P = 

0,414). Ayrıca, L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci dişilerinin çıkış miktarları 

arasında istatistik olarak fark olmadığı (Z = 0,50; P = 0,617), buna karşın L. dactylopii 

dişileri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış miktarları arasında istatistik olarak fark 

olduğu (Z = -2,41; P = 0,016) tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.20 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (iki gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

n Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 38,64 a 
A. pseudococci 54,55 a 

♂ 15,91 b 

♀ 34,10 a 

44 

L. dactylopii 44,45 a 

♂ 11,37 b 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten iki gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkış yapan A. pseudococci erginlerinin çıkış 

süresinin 14,54 ± 0,10 gün, L. dactylopii erginlerinin çıkış süresinin 14,95 ± 0,15 gün 

olduğu ve iki türün çıkış sürelerinin istatistik olarak farklı olduğu belirlenmiştir (T = -

2,26; P = 0,029) (Çizelge 4.21). 

 

 

Konukçudan çıkış yapan A. pseudococci dişilerinin 14,53 ± 0,13 günde, erkeklerinin 

14,57 ± 0,20 günde çıkış yaptığı ve A. pseudococci dişi ve erkeklerinin çıkış sürelerinin 

istatistik olarak farklı olmadığı tespit edilmiştir (T = -0,18; P = 0,859). Konukçudan 

çıkış yapan L. dactylopii dişileri 15 ± 0,17 günde, erkekleri 14,8 ± 0,37 günde 

konukçudan çıkış yapmış, dişi ve erkek L. dactylopii’nin çıkış süreleri arasında istatistik 

olarak fark olmadığı belirlenmiştir (T = 0,55; P = 0,586). L. dactylopii erkekleri ile A. 

pseudococci dişilerinin çıkış süreleri arasında (T = -0,90; P = 0,381) ve L. dactylopii 

erkekleri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri arasında (T = -0,58; P = 0,574) 

istatistik olarak fark olmadığı bulunmuştur. L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci 
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dişilerinin çıkış süreleri istatistik olarak farklı bulunurken (T = -2,27; P = 0,030 ), L. 

dactylopii dişileri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış süreleri arasında istatistik olarak 

fark olmadığı tespit edilmiştir (T = -1,51; P = 0,147). 

 

 

Çizelge 4.21 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (iki gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 14,53 ± 0,13 b 
A. pseudococci 14,54 ± 0,10 b 

♂ 14,57 ± 0,20 ab 

♀ 15,00 ± 0,17 a 

44 

L. dactylopii 14,95 ± 0,15 a 

♂ 14,8 ± 0,37 ab 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

4.3.3.7 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (üç gün sonra) arasındaki 
Planococcus ficus’u parazitleme ilişkisi 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten üç gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden %5,17 oranında A. pseudococci erginlerinin, %94,83 

oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, iki türün çıkış miktarlarının istatistik 

olarak birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir (Z = -9,66; P = 0,000) (Çizelge 4.22). 
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Çıkış yapan iki türe ait toplam parazitoit sayısının, %3,45’inin A. pseudococci dişisi, 

%1,72’sinin A. pseudococci erkeği olduğu, dişi ve erkek A. pseudococci erginlerinin 

çıkış miktarı arasında istatistik olarak fark olmadığı tespit edilmiştir (Z = 0,82; P = 

0,414). Konukçudan çıkış yapan erginlerinin %56,9’unun L. dactylopii dişisi, 

%37,93’ünün L. dactylopii erkeği olduğu, dişi ve erkek L. dactylopii erginlerinin çıkış 

miktarları arasında istatistik olarak fark olduğu bulunmuştur (Z = 2,10; P = 0,036). L. 

dactylopii erkekleri ile A. pseudococci dişilerinin (Z = -7,76; P = 0,000) ve L. dactylopii 

erkekleri ile A. pseudococci erkeklerinin çıkış miktarı arasında (Z = -6,19; P = 0,000) 

istatistik olarak fark olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde, L. dactylopii dişileri ile A. 

pseudococci dişilerinin (Z = -7,41; P = 0,000) ve L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci 

erkeklerinin çıkış miktarı arasında (Z = -7,76; P = 0,000) istatistik olarak fark olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.22 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (üç gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkışları* 

 

n Parazitoit Tür Çıkış (%) Cinsiyet Çıkış (%) 

♀ 3,45 c 
A. pseudococci 5,17 b 

♂ 1,72 c 

♀ 56,9 a 
58 

L. dactylopii 94,83 a 
♂ 37,93 b 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten üç gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkış yapan A. pseudococci erginlerinin çıkış 

süresinin 13,33 ± 2,19 gün, L. dactylopii erginlerinin çıkış süresinin 14,40 ± 0,14 gün 
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olduğu ve iki türün çıkış süreleri arasındaki farkın istatistik olarak önemli olmadığı 

belirlenmiştir (T = -0,73; P = 0,470) (Çizelge 4.23). 

 

 

Konukçudan çıkış yapan L. dactylopii dişilerinin çıkış süresinin 14,61 ± 0,12 gün, L. 

dactylopii erkeklerinin çıkış süresinin 14,1 ± 0,28 gün olduğu ve dişi ve erkek L. 

dactylopii erginlerinin çıkış süreleri arasında istatistik olarak fark bulunmadığı 

belirlenmiştir (T = 1,54; P = 0,130). L. dactylopii dişileri ile A. pseudococci dişilerinin 

çıkış sürelerinin (W = 24,5; P = 0,3634) ve L. dactylopii erkekleri ile A. pseudococci 

dişilerinin çıkış sürelerinin istatistik olarak farklı olmadığı tespit edilmiştir. (T = -1,21; 

P = 0,240). Konukçudan tek bir A. pseudococci erkeği çıktığı için, diğer gruplarla 

arasında istatistik değerlendirme yapılamamıştır. 

 

 

Çizelge 4.23 Leptomastix dactylopii ve Anagyrus pseudococci (üç gün sonra) tarafından 
parazitlenen Planococcus ficus’dan parazitoit çıkış süreleri* 

 

n Parazitoit Tür 
Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 
Cinsiyet 

Çıkış süresi (gün) 

(ortalama ± standart hata) 

♀ 12,00 ± 3,00 a 
A. pseudococci 13,33 ± 2,19 a 

♂ 16,00 ± 0,00** 

♀ 14,61 ± 0,12 a 
58 

L. dactylopii 14,40 ± 0,14 a 
♂ 14,1 ± 0,28 a 

 

* Aynı sutundaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 

**Konukçudan tek birey çıktığı için istatistik değerlendirme yapılamamıştır. 
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P. ficus’un A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından aynı günde ve farklı günlerde 

parazitlenmesi denemeleri değerlendirildiğinde, parazitoitlerin çıkış oranlarının ve çıkış 

sürelerinin oldukça farklı olduğu görülmektedir. Parazitoitlerin konukçudan çıkış 

oranlarındaki en önemli etkenlerden birisinin, parazitoitlerin yumurtalarının açılma 

süresi ve larva dönem sürelerinin kısa olması olduğu düşünülmektedir. 

Endoparazitoitler de, yumurtası önce açılan larva genellikle konukçu içindeki rekabeti 

kazanmaktadır (Mackauer 1990, Godfray 1994). A. pseudococci’nin, L. dactylopii’den 

daha kısa sürede geliştiği düşünüldüğünde, konukçu içerisinde daha hızlı gelişen A. 

pseudococci larvasının, daha yavaş gelişen L. dactylopii larvasına üstünlük kurduğu 

düşünülebilinir. Bununla birlikte, aynı konukçuyu parazitleyen iki parazitoitin 

rekabetinde, hangi parazitoitin konukçuyu daha önce parazitlediği de çok önemlidir. 

Parazitoitler arası rekabette, genellikle konukçuyu daha önce parazitleyen parazitoit, 

rekabeti kazanmaktadır (Mills 2003). Mackauer (1990), Acyrthosiphon pisum (Harris) 

(Hemiptera: Aphididae)’un soliter endoparazitoitleri Aphidius smithi Sharma & Subba 

Rao ve Ephedrus californicus Baker (Hymenoptera: Aphidiidae)’un aynı yaştaki 

larvalarının rekabetinde, E. californicus’un rakibini fiziksel saldırı sonucu öldürdüğünü 

ve canlı kalma oranının %85 olduğunu, eğer A. smithi larvası daha yaşlı ise (≥12 saat), 

E. californicus’un canlı kalma oranının azaldığını bildirmiştir. Sun vd. (2004), Oracella 

acuta (Lobdell) (Hemiptera: Pseudococcidae)’nin dişi dönemini tercih eden soliter 

paparazitoiti Zarhopalus debarri Sun (Hymenoptera: Encyrtidae) ile unlubitin II. ve III. 

nimf dönemlerini tercih eden gregar parazitoiti Allotropa n. sp. (Hymenoptera: 

Platygastridae) arasındaki rekabeti incelemiş, iki parazitoitin birer çiftinin bulunduğu 

deneme kafeslerinden dört hafta sonunda 52,2 ± 3,4 adet Allotropa n. sp., 8,8 ± 1,6 adet 

Z. debarri bulunduğunu tespit etmişlerdir. Sampaio vd. (2006), Aphis gossypii Glover 

(Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: 

Braconidae) ve Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Aphidiidae) 

arasındaki rekabeti incelemişler, iki parazitoit tarafından parazitlenen 111 tane 

yaprakbitinin II. dönem nimf’inden, 39 adet A. colemani ergininin, 72 adet L. 

testaceipes ergininin çıktığını belirlemişlerdir. Bununla birlikte, parazitoitler arası 

rekabetin sonucunu etkileyen en önemli etkenlerden biri de süperparazitizm’dir. 

Mackauer vd. (1992), E. californicus ve A. smithi rekabetine süperparazitizm’in etkisini 

araştırmış, konukçuda her iki parazitoitin de bir larvası bulunduğunda, canlı kalma 
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oranın E. californicus lehine %81 olduğunu, konukçuda A. smithi’nin iki larvası ile E. 

californicus’un bir larvası bulunduğunda, E. californicus’un canlı kalma oranının, 

%56’ya düştüğünü, üç ve daha fazla A. smithi larvasına karşı bir E. californicus larvası 

bulunan konukçuların hepsinde rekabeti A. smithi’nin kazandığını, buna karşın A. 

smithi’nin bir larvası ve E. californicus’un iki yada daha fazla larvasının bulunduğu 

konukçuların hepsinde rekabeti E. californicus’un kazandığını bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada yapılan denemelerde, mümkün olduğunca süperparazitizm olmamasına özen 

gösterilmiş olup, bunu sağlamak için parazitoitler konukçuyu parazitler parazitlemez 

konukçu Petri kabından alınmıştır. Parazitoitlerin konukçudan çıkış oranlarındaki en 

önemli belirleyici etkenlerden birisinin de, parazitoitlerin kapsüllenme oranları olduğu 

düşünülmektedir. Farklı araştırıcılar tarafından, A. pseudococci’nin P. ficus’daki 

kapsüllenme oranları farklı miktarlarda bildirilmiştir. Blumberg vd. (1995) toplam 

kapsüllenme oranının %20, etkili kapsüllenme oranının %7,7 olduğunu, Güleç vd. 

(2007), A. pseudococci’nin 21 günlük P. ficus’daki toplam kapsüllenme oranının 

%60,36 etkili kapsüllenme oranının %37,51 olduğunu bildirmişlerdir. Özellikle Güleç 

vd. (2007) yaptıkları çalışmada parazitoitin kapsüllenme oranının oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Bizim gözlemlerimize göre de, A. pseudococci yumurta veya 

larvalarının, L. dactylopii yumurta veya larvalarına göre konukçu tarafından çok daha 

fazla kapsüllendiği düşünülmektedir. Bu nedenle, konukçu aynı günde her iki parazitoit 

tarafından parazitlense de konukçudan %68,63 oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış 

yaptığı belirlenmiştir. Bu denemede, normal şartlarda gelişim süresi daha kısa olan A. 

pseudococci erginlerinin çıkış yapması beklenebilir. Ancak, A. pseudococci’nin daha 

kısa gelişim süresine rağmen, yüksek kapsüllenme oranına sahip olması nedeniyle, 

konukçudan çoğunlukla L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı görülmektedir. Ayrıca, 

aynı gün içerisinde farklı parazitoit türleri tarafından parazitlenen konukçunun savunma 

reaksiyonlarında bir artış olduğu da düşünülebilir. Bununla birlikte, konukçunun önce 

A. pseudococci tarafından, bir gün sonra da L. dactylopii tarafından parazitlendiği 

denemede, çıkış oranları arasında fark görülmezken, konukçunun A. pseudococci 

tarafından parazitlendikten iki ve üç gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlendiği 

denemelerde, A. pseudococci çıkış oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Pijls 

vd. (1995), P. manihoti’nin parazitoitleri A. lopezi ve A. diversicomis arasındaki 

rekabeti incelemişler, konukçu parazitoitlerin her ikisi tarafından da iki saat içerisinde 
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parazitlendiğinde, konukçudan %80 oranında A. lopezi çıktığını, konukçu, önce A. 

lopezi, 24 saat sonra A. diversicomis tarafından parazitlendiğinde, A. lopezi çıkışında 

önemli bir artış olmadığını, ancak konukçu, önce A. diversicomis, 24 saat sonra da A. 

lopezi tarafından parazitlendiğinde, konukçudan A. diversicomis çıkışının artarak 

%50’ye yükseldiğini bildirmişlerdir. 

 

 

Konukçunun, önce L. dactylopii tarafından, bir ve iki gün sonra da A. pseudococci 

tarafından parazitlendiği denemelerde, ilginç bir şekilde parazitoitlerin çıkış oranları 

arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeninin, konukçunun önce L. 

dactylopii tarafından parazitlenmiş olması, konukçunun fizyolojik savunma 

reaksiyonlarında bir zayıflamaya neden olarak, daha sonra bırakılan A. pseudococci 

yumurtasının kapsüllenmesini engellemesi olduğu düşünülmektedir. Ancak, üçüncü 

günden sonra konukçudan çıkan parazitoitlerin hemen hemen tamamının L. dactylopii 

olduğu belirlenmiştir. Bu da, A. pseudococci yumurtasının kapsüllenmese bile, L. 

dactylopii larvasının rekabeti kazanacak kadar gelişmesini tamamlaması şeklinde 

açıklanabilir. Salt (1963), konukçu ve parazitoit türünün, kapsüllenme reaksiyonunun 

sonucunu belirleyen önemli değişkenler olduklarını bildirmiştir. De Moraes ve Mescher 

(2005), Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae)’in genel parazitoiti 

Cotesia marginiventris Cresson (Hymenoptera: Braconidae) ile özelleşmiş parazitoitleri 

Microplitis croceipes Cresson (Hymenoptera: Braconidae) ve Cardiochiles nigriceps 

Viereck (Hymenoptera: Braconidae) arasındaki rekabeti araştırmışlar, C. marginiventris 

ve M. croceipes tarafından parazitlenen konukçudan %71,3 oranında C. marginiventris 

çıkışı olduğunu, C. marginiventris ve C. nigriceps tarafından parazitlenen konukçudan 

ise %27,2 oranında C. marginiventris’in çıkış yaptığını saptamışlardır.  

 

 

Konukçudan çıkış yapan parazitoit türlerinin cinsiyetleri incelendiğinde, aynı günde 

konukçuyu parazitleyen her iki parazitoitin de dişi sayısının, erkek sayısından fazla 

olduğu görülmektedir. Parazitoitlerin konukçuyu öncelik sırası gözetmeksizin karışık 

olarak parazitlediği düşünüldüğünde, konukçuyu ilk olarak parazitleyen parazitoitin 
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konukçuya döllemli veya döllemsiz yumurta bırakmada seçici davrandığı söylenebilinir. 

Elde edilen bulgulara göre, konukçuyu hangi parazitoit önce parazitlerse parazitlesin, 

parazitlenmemiş sağlıklı konukçuya genellikle döllemli yumurta bıraktığı 

görülmektedir. Her iki parazitoitin de dişilerinin erkeklerinden genellikle daha iri 

olduğu göz önüne alındığında, parazitoitlerin döllemli yumurta bırakma tercihinde, dişi 

parazitoitlerin gelişimi için daha uygun olan çiftleşmemiş genç dişi (21 günlük) unlubit 

bireylerinin oldukça iri olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Daane vd. (2004), A. 

pseudococci tarafından parazitlenen P. ficus’un II. ve III. nimf dönemlerinden daha çok 

erkek parazitoitlerin çıkış yaptığını, ovisaksız dişi unlubitlerden ise daha fazla dişi 

parazitoitlerin çıkış yaptığını bildirmişlerdir. Buna karşın, parazitlenmiş konukçuya her 

iki parazitoitin tepkisinin farklı olduğu görülmektedir. Konukçu önce A. pseudococci, 

daha sonra L. dactylopii tarafından parazitlendiği (bir, iki ve üç gün sonra) denemelerde, 

konukçudan çıkış yapan A. pseudococci’nin dişi sayısının erkek sayısından daha fazla 

olduğu, buna karşın L. dactylopii erkeklerinin sayısının, üç farklı günde de, dişilerden 

daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre L. dactylopii’nin, konukçunun daha 

önce başka bir parazitoit tarafından parazitlendiğini algıladığı ve konukçuya erkek 

bireylerin gelişme süresi daha kısa olduğu için, döllemsiz yumurta bıraktığı 

düşünülmektedir. 

 

 

Konukçunun önce L. dactylopii, daha sonra A. pseudococci tarafından parazitlendiği 

(bir, iki ve üç gün sonra) denemeler incelendiğinde, parazitoitlerin parazitlemesi 

arasında bir günlük fark olduğunda, L. dactylopii çıkışlarında dişi ve erkekler arasında 

istatistik olarak fark olmamakla birlikte, erkek miktarının biraz daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bunda da, iki parazitoit türünün konukçuyu parazitlemesi arasında geçen 

sürenin az olmasının (bir gün) etkili olduğu, gelişimi hızlı olan A. pseudococci’nin, 

özellikle gelişimi erkeklerine göre daha yavaş olan L. dactylopii dişileri ile rekabette 

daha başarılı oldukları düşünülmektedir. Parazitoitlerin parazitlemeleri arasındaki süre 

arttıkça (iki ve üç gün), konukçudan çıkan L. dactylopii dişilerinin sayısının, erkeklere 

göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Parazitoitlerin arasındaki parazitleme süresi 

arttıkça, L. dactylopii erkekleri gibi dişilerinin de, A. pseudococci ile rekabet edebildiği 

düşünülmektedir. L. dactylopii tarafından daha önceden parazitlenen konukçudan A. 
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pseudococci dişilerinin erkeklere göre daha fazla çıkış yaptıkları görülse de, sadece L. 

dactylopii’den iki gün sonra A. pseudococci tarafından parazitlenen konukçudan çıkan 

A. pseudococci dişi ve erkekleri arasında istatistik olarak fark oluşmuştur. Bu sonuçlara 

göre de, A. pseudococci’nin daha önceden L. dactylopii tarafından parazitlenmiş 

konukçuya döllemli ve döllemsiz yumurta bırakma konusunda ya bir ayırım yapmadığı, 

yada konukçu parazitlenmiş olsa da, parazitoitin neslini devam ettirebilmek için 

konukçuya genellikle döllemli yumurta bıraktığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu 

konuda kesin bir yargıya varabilmek için bu konuda daha ayrıntılı çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

4.3.4 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus 

ficus’da tüketim kapasitelerinin ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi 

 

 

4.3.4.1 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus 

ficus’da tüketim kapasitesi 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvasının A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından 

parazitlenmiş iki, dört ve altı günlük P. ficus’da beslendiği ancak sekiz günlük 

parazitlenmiş unlubitlerle beslenemediği belirlenmiştir (Çizelge 4.24). IV. dönem larva 

parazitlenmiş bireyler içerisindeki en yüksek tüketimini dört günlük parazitlenmiş 

unlubitlerde gösterse de (1,48 ± 0,13) en düşük tüketimin görüldüğü altı günlük 

parazitlenmiş bireylerdeki tüketimi (1,05 ± 0,05) arasında istatistik olarak fark 

bulunmamaktadır (Z = 1,62; P = 0,105). Larva iki günlük parazitlenmiş bireyleri 1,28 ± 

0,11 adet tüketmiştir. Larvanın iki günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile dört 

günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,74; P = 0,457) ve iki günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile altı günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi 

arasında (Z = 0,90; P = 0,368) istatistik olarak fark olmadığı saptanmıştır. Larva 
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parazitlenmemiş unlubitlerden oluşan kontrol grubunu 1,52 ± 0,14 adet tüketmiştir. 

Larvanın kontrol grubu ile iki günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -

0,88; P = 0,380), kontrol grubu ile dört günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi 

arasında (Z = -0,15; P = 0,881) ve kontrol grubu ile altı günlük parazitlenmiş unlubitleri 

tüketimi arasında (Z = -1,74; P = 0,082) istatistik olarak fark olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

Ergin N. kreissli’nin A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. 

ficus’daki tüketimi IV. dönem larva ile aynı olduğu belirlenmiştir. Ergin de larva gibi 

iki, dört ve altı günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketirken, sekiz günlük parazitlenmiş 

unlubitlerde beslenmemiştir (Çizelge 4.24). Erginin de parazitlenmiş bireyleri tüketim 

ortalaması en yüksek dört günlük parazitlenmiş unlubitlerde görülürken (1,36 ± 0,11), 

en düşük tüketimin görüldüğü altı günlük parazitlenmiş bireylerdeki tüketimi (1,04 ± 

0,04) arasında istatistik olarak fark bulunmamaktadır (Z = 1,19; P = 0,233). Ergin iki 

günlük parazitlenmiş bireyleri 1,13 ± 0,07 adet tüketmiştir. Erginin iki günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile dört günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi 

arasında (Z = -0,86; P = 0,391) ve iki günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi ile altı 

günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 0,33; P = 0,740) istatistik olarak 

fark olmadığı saptanmıştır. Ergin parazitlenmemiş unlubitlerden oluşan kontrol grubunu 

1,15 ± 0,08 adet tüketmiştir. Erginin kontrol grubu ile iki günlük parazitlenmiş 

unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,07; P = 0,943), kontrol grubu ile dört günlük 

parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = 0,75; P = 0,452) ve kontrol grubu ile altı 

günlük parazitlenmiş unlubitleri tüketimi arasında (Z = -0,39; P = 0,696) istatistik 

olarak fark olmadığı tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.24 Nephus kreissli’nin Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş farklı yaşlardaki Planococcus 

ficus’da tüketim kapasitesi* 

 

Ortalama  ± standart hata 

Nephus kreissli  

n 2 günlük n 4 günlük n 6 günlük n 8 günlük n Kontrol 

L4 25 1,28 ± 0,11 a 25 1,48 ± 0,13 a 20 1,05 ± 0,05 a 20 - 23 1,52 ± 0,14 a 

Ergin 23 1,13 ± 0,07 a 25 1,36 ± 0,11 a 23 1,04 ± 0,04 a 20 - 20 1,15 ± 0,08 a 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 
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Denemelerde kullanılan unlubitler, aynı gün içerisinde her iki parazitoite de 

parazitletilmiştir. Ancak, aynı gün içerisinde her iki parazitoitin parazitlediği 

unlubitlerdeki parazitoit çıkış oranı yaklaşık % 70 L. dactylopii lehinedir. Buradaki en 

önemli etkenin, A. pseudococci yumurtalarının konukçu tarafından yüksek miktarda 

kapsüllenmesi olabileceği düşünülmektedir. Güleç vd. (2007), A. pseudococci’nin 21 

günlük P. ficus’daki toplam kapsüllenme oranının %60,36 etkili kapsüllenme oranının 

%37,51 olduğunu bildirmişlerdir. Bu bilgiler ışığında, Avcıya sunulan altı günlük 

parazitlenmiş unlubitlerin hemen hemen ¾’ünün içerisinde L. dactylopii, ¼’ünün 

içerisinde A. pseudococci’nin geliştiği düşünülebilinir. Altıncı günde içerisinde L. 

dactylopii olduğu düşünülen tam olarak sertleşmemiş ve içerisinde A. pseudococci 

olduğu düşünülen tam olarak sertleşmiş bireyler avcıya karışık olarak sunulduğu için, 

avcının larvası ve ergini kutikulası henüz sertleşmemiş bireyleri tüketebilmiştir. Avcının 

sekiz günlük parazitlenen bireyleri, yalnız L. dactylopii tarafından parazitlenen P. ficus 

bireylerinde olduğu gibi tüketemediği saptanmıştır.  

 

 

Şengonca ve Yanuwiadi (1994), C. montrouzieri’nin IV. dönem larvasının ve dişisinin, 

L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. citri’ nin iki ve dört günlük parazitlenmiş 

bireylerinde aynı miktarda beslendiğini, ancak altıncı günden sonra parazitlenmiş 

bireylerdeki beslenme miktarında parazitlenmemiş unlubitlere göre önemli bir düşüş 

görüldüğünü, bununda konukçudaki fizyolojik ve morfolojik değişimden (mumya 

oluşumundan ve bu nedenle kabuğun sertleşmesinden dolayı) kaynaklandığını 

bildirmişlerdir. Chong ve Oetting (2007), C. montrouzieri’ nin IV. dönem larvasının L. 

dactylopii tarafından parazitlenmiş P. citri’ nin bir-dört ve yedi günlük parazitlenmiş 

bireylerinde beslenmesi arasında önemli bir farklılığın olmadığını, erginlerin ise en 

fazla dört günlük parazitlenmiş unlubitleri tükettiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, avcının 

her iki döneminin de, parazitoit pupası içeren unlubitin sert bir mumya oluşturması 

nedeniyle, 14 günlük parazitlenmiş bireylerle çok az beslenebildiğini belirtmişlerdir. 

Muştu vd. (2008), C. montrouzieri’nin ergin ve larva dönemlerinin A. pseudococci 

tarafından parazitlenmiş P. citri ve P. ficus bireylerinde, parazitlemenin altıncı 

gününden sonra beslenemediğini tespit etmişlerdir. Royer vd. (2008), C.septempunctata  

ve H. convergens’in I. dönem larvalarının L. testaceipes tarafından parazitlenmiş, S. 
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graminum mumyalarını tüketmediğini, II. dönem larvaların kısmen tüketebildiğini, III. 

ve IV. dönem larva ve erginlerinin mumyaları rahatlıkla tüketebildiklerini 

belirlemişlerdir. Kester ve Jackson (1996), J. wickhami’nin C. congregata tarafından 

parazitlenmiş tütün zararlısı M. sexta ile beslenmesi sonucunda, prepupa dönemindeki 

parazitoitlerde pupa dönemindekilere göre daha fazla ölüm görüldüğünü, sıfır günlük 

parazitoit pupasının ölüm oranının üç günlük parazitoit pupasından daha yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. Bilu ve Coll (2009), Coccinella undecimpunctata’nın 

Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) tarafından parazitlenmiş M 

persicae’de parazitlemenin ilk gününden altıncı gününe kadar giderek azalan bir 

biçimde beslendiğini, parazitlenen yaprak bitlerinin tamamen mumya halini aldığı 

yedinci gün ve daha sonrasında beslenemediğini, bununla birlikte parazitlenen 

bireylerdeki beslenme süresinin parazitlemenin ilk gününden altıncı gününe kadar 

giderek uzadığını tespit etmişlerdir. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalarda 

bildirilen sonuçlar ve tespit ettiğimiz sonuçlar değerlendirildiğinde, N. kreissli’nin IV. 

dönem larvası ve ergininin, P. ficus parazitoitlerin her ikisi tarafından parazitlenmiş olsa 

da, beslenme davranışlarında önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Özellikle 

kapsüllenmenin olmadığı, içerisinde L. dactylopii larvası ile birlikte A. pseudococci 

larvasının da geliştiği parazitlenmiş unlubitlerin ilk günlerinde avcının, parazitoitlerin 

yalnız biri tarafından parazitlenmiş bireyler gibi bu bireyleri de tükettiği saptanmıştır.  

 

 

4.3.4.2 Nephus kreissli’nin L4 ve ergin dönemlerinin Anagyrus pseudococci ve 
Leptomastix dactylopii tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve 
parazitlenmemiş Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvasının, A. pseudococci ve L. dactylopii’nin her ikisi 

tarafından parazitlenmiş iki günlük bireyler ve parazitlenmemiş sağlıklı unlubitler 

arasında (Z = 1,55; P = 0,121) beslenme tercihi bakımından istatistik olarak fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Avcı larvası benzer şekilde dört günlük parazitlenmiş ve 

parazitlenmemiş unlubitler arasında (Z = 0,51; P = 0,607) fark gözetmeksizin 

beslenmiştir. Buna karşın altı günlük parazitlenmiş ve parazitlenmemiş unlubitler 
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arasında (Z = -4,74; P = 0,000) beslenme tercihi bakımından sağlıklı unlubitler lehine 

fark olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Ergin N. kreissli, larvadan farklı olarak parazitoitlerin her ikisi tarafından da 

parazitlenmiş olan iki günlük bireyleri parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlere (Z = 3,25; P 

= 0,001), benzer şekilde dört günlük parazitlenmiş unlubitleri parazitlenmemiş 

unlubitlere (Z = 4,77; P = 0,000) ve yine altı günlük parazitlenmiş unlubitleri 

parazitlenmemiş unlubitlere (Z = 2,52 P = 0,012) beslenmek için tercih etmişlerdir. 

 

 

Çizelge 4.25 Nephus kreissli’nin IV. dönem larvasının ve ergininin Leptomastix 

dactylopii tarafından farklı yaşlardaki parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
Planococcus ficus arasındaki beslenme tercihi* 

 

Ortalama ± standart hata 
Nephus kreissli 

Dönemi 

Parazitlenmiş 

unlubit yaşı (gün) 
n 

Parazitlenmiş Parazitlenmemiş 

2 24 0,83 ± 0,16 a 0,50 ± 0,10 a 

4 30 0,73 ± 0,12 a 0,63 ± 0,10 a L4 

6 29 0,21 ± 0,08 b 1,14 ± 0,11 a 

2 26 0,85 ± 0,09 a 0,23 ± 0,08 b 

4 24 1,13 ± 0,13 a 0,13 ± 0,07 b Ergin 

6 25 0,76 ± 0,09 a 0,28 ± 0,09 b 

 

*Aynı satırlardaki farklı harfler istatistik olarak farklı grupları oluşturmaktadır (p<0,05). 
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Yapılan çalışma sonucunda, N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin A. 

pseudococci ve L. dactylopii’nin her ikisi tarafından parazitlenmiş farklı yaştaki 

unlubitlere farklı tepkiler verdikleri tespit edilmiştir. Daha önce bu konuda yapılan 

çalışmaların tamamı, herhangi bir avcının tek bir parazitoit tarafından parazitlenmiş 

avdaki beslenme tercihininin belirlenmesi amacına yöneliktir. Chong ve Oetting (2007), 

C. montrouzieri’ nin IV. dönem larvasının L. dactylopii tarafından parazitlenmiş P. 

citri’ nin bir-dört ve yedi günlük parazitlenmiş bireyleri ve parazitlenmemiş 

bireylerindeki beslenme tercihi arasında önemli bir farklılığın olmadığını, buna karşın 

erginin bir ve dört günlük parazitlenmiş ve parazitlenmemiş bireylerde belirli bir tercih 

yapmadan beslenirken, yedi günlük parazitlenmiş bireyleri parazitlenmemiş olanlara 

tercih ettiğini belirlemişlerdir. Muştu ve Kılınçer (2007), C. montrouzieri’nin ergin dişi 

ve IV. larva dönemlerinin A. pseudococci tarafından iki veya dört günlük parazitlenmiş 

P. citri ve P. ficus bireylerini, parazitlenmemiş olanlara tercih ettiklerini tespit 

etmişlerdir. Royer vd. (2008), C. septempunctata’nın IV. dönem larvasının L. 

testaceipes tarafından parazitlenmiş, S. graminum mumyaları ve sağlıklı bireyleri 

arasında fark gözetmeden beslendiğini, H. convergens’in IV. dönem larvalarının ise 

sağlıklı bireyleri mumyalara tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. Meyhöfer ve Klug 

(2002), C. septempunctata larvalarının Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: 

Aphidiidae) tarafından parazitlenmiş Aphis fabae (Scop.) (Hemiptera: Aphidae) 

bireyleri ile parazitlenmemiş sağlıklı yaprak bitleri arasında ayırım gözetmeden 

beslenirken, erginlerin genellikle parazitlenmemiş bireylerle beslendiğini saptamışlardır. 

Zang ve Liu (2007), Delphastus catalinae (Horn) (Coleoptera: Coccinellidae)’nin III. ve 

IV. dönem larvaları ile ergininin Encarsia sophia (Girault ve Dodd) tarafından 

parazitlenmiş Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aphidae) parazitlenmemiş 

sağlıklı bireylerindeki beslenmesi arasında fark olmadığını, ancak II. dönem larvanın 

parazitlenmemiş bireyleri, parazitlenmiş olanlara tercih ettiğini bildirmişlerdir.  

 
 

N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin beslenme tercihinin, unlubitin sadece L. 

dactylopii tarafından parazitlendiği durumdaki beslenme tercihine benzediği tespit 

edilmiştir. Ancak farklı olarak erginin, iki günlük parazitlenmiş unlubitleri 

parazitlenmemiş unlubitlere tercih ettiği saptanmıştır. Erginin beslenme tercihi, 

özelliklede iki günlük parazitlenmiş bireylerde tercihi, unlubitin sadece A. pseudococci 
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tarafından parazitlendiği durumdaki beslenme tercihine daha çok benzemektedir. 

Kapsüllenmenin olmadığı unlubitlerin içinde, her iki parazitoit larvasının birlikte 

bulunması nedeniyle, böyle bir farklılığın ortaya çıkmış olabileceği düşünülebilinir. 

Dixon (2000), gelinböceği ergin ve larvaları arasında yada farklı gelinböceği türleri 

arasında, uygun bir avı tanıyabilme yeteneği açısından bazı farklılıklar olduğunu ve bu 

farklılıkların türlerin veya dönemlerin farklı morfolojik karakterleri ile ilişkisi 

olabileceğini bildirmiştir. Daha önceden yapılan çalışmalar ile bizim bulgularımız 

birlikte değerlendirildiğinde, bir avın uygunluğunu, sağlıklı olması, parazitlenmiş 

olması veya kaç günlük parazitlenmiş olduğu gibi kriterlerin yanında, bir parazitoit 

tarafından mı, yoksa birden fazla parazitoit tarafından mı parazitlendiği gibi farklı 

etkenlerin de belirleyebileceği düşünülmektedir. 

 
 
4.3.5 Üç doğal düşman böceğin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkileri 
 
 
4.3.5.1 Anagyrus pseudococci, Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin 

Planococcus ficus popülasyonu üzerine birlikte etkisi 
 

 
A. pseudococci, L. dactylopii ve N. kreissli’nin birlikte olduğu denemede, 15. günde, 

ortalama 1,00 ± 0,00 adet dişi ve 2,00 ± 0,71 adet erkek A. pseudococci, 1,50 ± 0,50 

adet dişi ve 1,25 ± 0,25 adet erkek L. dactylopii ve 1,00 ± 0,00 adet N. kreissli ergininin 

canlı olduğu, ayrıca, kap içerisinde çok az unlubit nimf’i olduğu belirlenmiştir. 

Denemenin 30. gününde, kap içerisinde ortalama 3,00 ± 0,91 adet dişi ve 3,50 ± 0,87 

adet erkek A. pseudococci, 4,25 ± 1,11 adet dişi ve 6,50 ± 2,10 adet erkek L. dactylopii 

ve 1,00 ± 0,00 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu, kap içerisinde de çok az nimf ve 

çok az dişi unlubit olduğu belirlenmiştir. 45. günde, 4,75 ± 1,60 adet dişi ve 3,25 ± 0,75 

adet erkek A. pseudococci, 8,75 ± 2,56 adet dişi ve 9,00 ± 3,39 adet erkek L. dactylopii 

ve 5,00 ± 1,00 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu, kapta bulunan unlubit seviyesinin 

de az nimf ve az ergin olduğu saptanmıştır. 60. gün sonunda deneme kapları içerisinde 

orta seviyede P. ficus nimf’i ve az seviye de dişisi kaldığı tespit edilmiştir (Çizelge 

4.26) (Şekil 4.2). 60. gün sonunda deneme kaplarında, ortalama 10,25 ± 4,87 adet dişi 

ve 9,75 ± 3,28 adet erkek A. pseudococci, 24,5 ± 8,81 adet dişi ve 17,00 ± 5,80 adet 

erkek L. dactylopii ve 7,00 ± 2,38 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.26 Anagyrus pseudococci, Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine birlikte etkisi 
(ortalama ± standart hata) 

 
Anagyrus pseudococci Leptomastix dactylopii Nephus kreissli 

Canlı Ölü Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Canlı Ölü 

Kalan 

unlubit 

15. gün 1,00 ± 0,00 2,00 ± 0,71 - - 1,50 ± 0,50 1,25 ± 0,25 - - 1,00 ± 0,00 - Çok az nimf 

30. gün 3,00 ± 0,91 3,50 ± 0,87 0,75 ± 0,25 3,25 ± 1,93 4,25 ± 1,11 6,50 ± 2,10 1,00 ± 0,41 4,75 ± 1,93 1,00 ± 0,00 - 
Çok az nimf 

Çok az dişi 

45. gün 4,75 ± 1,60 3,25 ± 0,75 2,75± 1,03 4,75 ± 2,50 8,75 ± 2,56 9,00 ± 3,39 6,25 ± 2,78 15,50 ± 7,01 5,00 ± 1,00 0,50 ± 0,50 
Az nimf 

Az dişi 

4 

60. gün 10,20 ± 4,87 9,75 ± 3,28 10,00 ± 5,24 11,75 ± 4,53 24,5 ± 8,81 17,00 ± 5,80 26,75 ± 12,46 28,75 ± 14,97 7,00 ± 2,38 0,75 ± 0,48 
Orta nimf 

Az dişi 

 
 



113 

 

 
 
Şekil 4.2 Anagyrus pseudococci, Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin 

Planococcus ficus üzerindeki popülasyon gelişimi 
 
 
4.3.5.2 Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu 

üzerine birlikte etkisi 
 
 
L. dactylopii ve N. kreissli’nin birlikte olduğu denemede, 15. gün sonunda deneme kabı 

içerisinde ortalama 1,60 ± 0,60 adet L. dactylopii dişisi ve 1,80 ± 0,58 adet L. dactylopii 

erkeği ile 1,00 ± 0,00 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu ve çok az miktarda unlubit 

nimf’i bulunduğu tespit edilmiştir. Denemenin 30. gününde 5,00 ± 0,84 adet L. 

dactylopii dişisi ve 11,20 ± 3,02 adet erkeği ile ortalama 0,80 ± 0,20 adet N. kreissli 

ergininin canlı olduğu ve kap içerisinde çok az nimf ve çok az dişi unlubit bulunduğu 

belirlenmiştir. 45. günde parazitoit sayılarının oldukça arttığı görülmüştür. Deneme 

kaplarında ortalama 50,00 ± 13,06 adet L. dactylopii dişisi ve 74,80 ± 19,33 adet L. 

dactylopii erkeği ile 6,20 ± 1,77 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu ve az sayıda nimf 

ile az sayıda unlubit dişisinin bulunduğu saptanmıştır. 60. güne gelindiğinde, canlı 

parazitoit sayısının daha da artarak ortalama 71,60 ± 25,72 adet dişi ve 96,00 ± 28,86 

adet erkek olduğu, canlı avcı sayısının da 8,80 ± 2,56 adet olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

60. gün sonunda deneme kaplarında az sayıda nimf ve orta seviyede unlubit dişisinin 

bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.27), (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3 Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus üzerindeki 

popülasyon gelişimi 
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Çizelge 4.27 Leptomastix dactylopii ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine birlikte etkisi (ortalama ± standart hata) 
 

Leptomastix dactylopii Nephus kreissli 

Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ 
Canlı Ölü 

Kalan unlubit 

15. gün 1,60 ± 0,60 1,80±0,58 - - 1,00 ± 0,00 - Çok az nimf 

30. gün 5,00 ± 0,84 11,20±3,02 1,80 ± 0,58 3,60 ± 1,08 0,80 ± 0,20 0,20 ± 0,20 
Çok az nimf  

Çok az dişi 

45. gün 50,00 ± 13,06 74,80 ± 19,33 24,40 ± 8,78 66,60 ± 28,42 6,20 ± 1,77 0,20 ± 0,20 
Az nimf  

az dişi 

5 

60. gün 71,60 ± 25,72 96,00 ± 28,86 144,40 ± 38,74 209,60 ± 61,72 8,80 ± 2,56 0,20 ± 0,20 
Az nimf  

Orta dişi 
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4.3.5.3 Anagyrus pseudococci ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu 
üzerine birlikte etkisi 

 
 
A. pseudococci ve N. kreissli’nin birlikte olduğu denemede, 15. gün sonunda ortalama 

1,00 ± 0,41 adet A. pseudococci dişisi ve 1,75 ± 0,85 adet A. pseudococci erkeği ile 1,00 

± 0,00 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu, deneme kaplarında çok az nimf ve çok az 

dişi unlubit bulunduğu belirlenmiştir. 30. günde, ortalama 1,50 ± 0,29 adet dişisi ve 6,50 

± 2,06 adet erkeği ile 1,25 ± 0,25 adet N. kreissli ergininin canlı olduğu, deneme 

kaplarında çok az nimf ve orta seviyede dişi unlubit bulunduğu saptanmıştır. 

Denemenin 45. gününe bakıldığında, deneme kapları içerisinde ortalama 2,25 ± 0,48 

adet adet A. pseudococci dişisi ve 4,25 ± 0,85 adet A. pseudococci erkeği ile 6,75 ± 1,75 

adet N. kreissli ergininin canlı olarak bulunduğu, kaplar içerisinde de fazla miktarda 

nimf ve dişi ulnubit bulunduğu tespit edilmiştir. 60. günde deneme kaplarında ortalama 

4,75 ± 1,55 adet canlı dişi parazitoit ve 5,75 ± 0,48 adet erkek parazitoit ile ortalama 

12,25 ± 3,33 adet canlı N. kreissli ergini olduğu ve çok fazla nimf ile çok fazla dişi 

unlubit bulunduğu saptanmıştır (Çizelge 4.28), (Şekil 4.4).  

 
 

 
 
Şekil 4.4 Anagyrus pseudococci ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus üzerindeki 

popülasyon gelişimi 
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Çizelge 4.28 Anagyrus pseudococci ve Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine birlikte etkisi (ortalama ± standart hata) 
 

Anagyrus pseudococci Nephus kreissli 

Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ 
Canlı Ölü 

Kalan unlubit 

15. gün 1,00 ± 0,41 1,75 ± 0,85 0,25 ± 0,25 0,25 ± 0,25 1,00 ± 0,00 - 
Çok az  nimf 

Çok az dişi 

30. gün 1,50 ± 0,29 6,50 ± 2,06 1,25 ± 0,25 2,75 ± 0,75 1,25 ± 0,25 - 

Çok az nimf 

Orta dişi 

 

45. gün 2,25 ± 0,48 4,25 ± 0,85 1,75 ± 0,48 5,75 ± 1,49 6,75 ± 1,75 0,25 ± 0,25 

Fazla nimf 

Fazla dişi 

 

4 

60. gün 4,75 ± 1,55 5,75 ± 0,48 2,50 ± 0,29 5,75 ± 1,11 12,25 ± 3,33 1,00 ± 0,41 

Çok fazla nimf  

Çok fazla dişi 
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4.3.5.4 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus 
popülasyonu üzerine birlikte etkisi 

 
 
A. pseudococci ve L. dactylopii’nin birlikte olduğu denemede, 15. günde, deneme 

kapları içerisinde ortalama 1,00 ± 0,00 adet A. pseudococci dişisi ve 1,00 ± 0,41 adet A. 

pseudococci erkeği ile ortalama 1,00 ± 0,00 adet L. dactylopii dişisi ve 1,25 ± 0,25 adet 

L. dactylopii erkeğinin canlı olarak bulunduğu, ayrıca kaplar içerisinde çok az unlubit 

nimf’i olduğu belirlenmiştir. Denemenin 30. gününde kaplar içerisinde ortalama 1,00 ± 

0,00 adet A. pseudococci dişisi ve 3,00 ± 1,35 adet erkeği ile 1,75 ± 0,75 adet L. 

dactylopii dişisi ve 8,75 ± 1,65 adet erkeğinin canlı olduğu, ayrıca az sayıda nimf ve 

orta seviyede dişi unlubit bulunduğu tespit edilmiştir. 45. günde, kaplar içerisinde canlı 

olarak ortalama 2,50 ± 0,65 adet A. pseudococci dişisi ve 2,50 ± 0,29 adet erkeği ile 

ortalama 32,00 ± 4,42 adet L. dactylopii dişisi ve 23,00 ± 6,27 adet L. dactylopii erkeği 

olduğu, çok fazla unlubit nimf’i ve dişisinin bulunduğu belirlenmiştir. 60. güne 

bakıldığında, deneme kapları içerisinde ortalama 4,50 ± 1,50 adet A. pseudococci dişisi 

ve 3,25 ± 1,44 adet A. pseudococci erkeği ile ortalama 64,25 ± 8,82 adet L. dactylopii 

dişisi ve 91,50 ± 13,24 adet erkeğinin canlı olduğu, ayrıca, fazla miktarda unlubit nimf 

ve dişisi bulunduğu saptanmıştır (Çizelge 4.29), (Şekil 4.5). 
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Çizelge 4.29 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine birlikte etkisi (ortalama±standart 
hata) 

 
Anagyrus pseudococci Leptomastix dactylopii 

Canlı Ölü Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Kalan unlubit 

15. gün 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,41 - 0,25 ± 0,25 1,00 ± 0,00 1,25 ± 0,25 - - Çok az nimf 

30. gün 1,00 ± 0,00 3,00 ± 1,35 2,00 ± 1,00 5,50 ± 1,76 1,75 ± 0,75 8,75 ± 1,65 1,00 ± 0,00 4,50 ± 1,85 
Az nimf 

Orta dişi 

45. gün 2,50 ± 0,65 2,50 ± 0,29 4,50 ± 1,32 3,00 ± 1,35 32,00 ± 4,42 23,00 ± 6,27 17,50 ± 2,72 33,00 ±5,52 
Çok fazla nimf 

Çok fazla dişi 

4 

60. gün 4,50 ± 1,50 3,25 ± 1,44 7,75 ± 3,71 7,25 ± 2,06 64,25 ± 8,82 91,50 ± 13,24 152,00 ±38,59 125,25±39,15 Fazla nimf 

Fazla dişi 
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Şekil 4.5 Anagyrus pseudococci ve Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus 

üzerindeki popülasyon gelişimi 
 

 
4.3.5.5 Anagyrus pseudococci’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi 
 
 
Denemenin 15. gününde, canlı A. pseudococci dişileri sayısının ortalama 0,80 ± 0,20 

adet, erkek sayısının ortalama 1,40 ± 0,51 adet olduğu ve kap içerisinde çok az unlubit 

nimf’i bulunduğu tespit edilmiştir. 30. günde ortalama 2,00 ± 0,32 adet dişi ve 3,20 ± 

0,73 adet parazitoitin canlı olarak bulunduğu ve orta seviyede unlubit dişisi bulunduğu 

belirlenmiştir. 45. güne gelindiğinde kaplar içerisindeki canlı parazitoit dişilerinin 

sayısının ortalama 3,00 ± 0,45 adet ve erkeklerinin sayısının 4,20 ± 0,37 adet olduğu, 

ayrıca kaplarda, çok fazla sayıda nimf ve dişi unlubit bulunduğu saptanmıştır. 

Denemenin 60. gününde, kaplar içerisinde ortalama 8,60 ± 2,58 adet dişi ve 9,80 ± 2,94 

adet erkek parazitoitin yaşadığı, bununla birlikte çok fazla sayıda unlubit nimf ve 

dişisinin bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.30), (Şekil 4.6). 
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Çizelge 4.30 Anagyrus pseudococci’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi (ortalama ± standart hata) 

 
Anagyrus pseudococci 

Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ 

Kalan unlubit 

15. gün 0,80 ± 0,20 1,40 ± 0,51 0,20 ± 0,20 0,20 ± 0,20 Çok az nimf 

30. gün 2,00 ± 0,32 3,20 ± 0,73 0,80 ± 0,20 4,00 ± 1,58 Orta dişi 

45. gün 3,00 ± 0,45 4,20 ± 0,37 1,80 ± 0,37 3,20 ± 0,86 Çok fazla nimf 

Çok fazla dişi 

5 

60. gün 8,60 ± 2,58 9,80 ± 2,94 4,00 ± 0,84 6,00 ± 0,45 Çok fazla nimf 

Çok fazla dişi 
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Şekil 4.6 Anagyrus pseudococci’nin Planococcus ficus üzerindeki popülasyon gelişimi 
 
 
4.3.5.6 Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi 
 
 
Denemenin 15. gününde deneme kaplarında, ortalama 1,00 ± 0,00 adet L. dactylopii 

dişisi ve 0,80 ± 0,20 adet erkeğinin canlı olarak bulunduğu belirlenmiş ve çok az unlubit 

nimf’inin bulunduğu saptanmıştır. 30. günde canlı parazitoit sayısının ortalama 2,80 ± 

0,66 adet dişi ve 7,00 ± 1,87 adet erkek olduğu, kaplar içerisindeki ortalama unlubit 

miktarının çok az nimf ve az dişi olduğu tespit edilmiştir. 45. günde parazitoit 

miktarının oldukça fazla bir artış gösterdiği görülmüştür. Kaplar içerisinde ki canlı 

parazitoit sayılarının ortalama 44,60 ± 11,88 adet dişi ve 40,80 ± 13,03 adet erkek birey 

olduğu, buna rağmen kaplarda fazla nimf ve çok fazla dişi unlubit bulunduğu 

belirlenmiştir. 60. günde de parazitoit sayısında artış olduğu, ortalama dişi sayısının 

62,40 ± 8,20 adet ve erkek sayısının 88,60 ± 9,59 adete ulaştığı, ancak kaplarda çok 

fazla nimf ve fazla sayıda dişi unlubit bulunduğu saptanmıştır (Çizelge 4.31), (Şekil 

4.7). 
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Çizelge 4.31 Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi (ortalama ± standart hata) 

 
Leptomastix dactylopii 

Canlı Ölü n Günler 

♀ ♂ ♀ ♂ 

Kalan unlubit 

15. gün 1,00 ± 0,00 0,80 ± 0,20 - 0,40 ± 0,24 Çok az nimf 

30. gün 2,80 ± 0,66 7,00 ± 1,87 1,80 ± 0,86 4,40 ± 1,69 Çok az nimf 

Az dişi 

45. gün 44,60 ± 11,88 40,80 ± 13,03 37,60 ± 11,15 53,40 ± 5,04 Fazla nimf 

Çok fazla dişi 

5 

60. gün 62,40 ± 8,20 88,60 ± 9,59 136,40 ± 42,03 178,80 ± 46,60 Çok fazla nimf 

Fazla dişi 
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Şekil 4.7 Leptomastix dactylopii’nin Planococcus ficus üzerindeki popülasyon gelişimi 
 
 
4.3.5.7 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi 
 
 
Denemenin 15. gününde deneme kapları içerisinde ortalama 1,00 ± 0,00 adet N. kreissli 

ergini ve çok az nimf olduğu belirlenmiştir. 30. günde, ortalama 1,20 ± 0,20 adet canlı 

avcı ve fazla miktarda dişi unlubit bulunduğu saptanmıştır. Denemenin 45. gününe 

bakıldığında, canlı N. kreissli sayısının ortalama 12,40 ± 1,83 adete yükseldiği, ancak 

kaplar içerisinde çok fazla unlubit nimf ve dişisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 60. 

güne bakıldığında da canlı avcı sayısının artarak ortalama 22,20 ± 3,46 adet olduğu, 

buna rağmen, kaplar içerisinde hala çok fazla nimf ve dişi unlubit bulunduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.32), (Şekil 4.8). 
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Çizelge 4.32 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus popülasyonu üzerine etkisi 
(ortalama ± standart hata) 

 

 
 

 
 
Şekil 4.8 Nephus kreissli’nin Planococcus ficus üzerindeki popülasyon gelişimi 
 
 
P. ficus popülasyonu üzerine üç doğal düşmanın bir arada, ikili ve tek başlarına olan 

etkileri birlikte değerlendirildiğinde, doğal düşmanların özellikle tek başlarına 

olduklarında, unlubit popülasyonunu baskı altına almakta yetersiz kaldıkları 

görülmektedir. Tek bir doğal düşmanın kullanıldığı denemelerde L. dactylopii unlubit 

popülasyonunu baskılamada A. pseudococci ve N. kreissli’den daha etkili olsa da, 

Nephus kreissli 

n Günler 
Canlı Ölü 

Kalan unlubit 

15. gün 1,00 ± 0,00 - Çok az nimf 

30. gün 1,20 ± 0,20 - Fazla dişi 

45. gün 12,40 ± 1,83 0,80 ± 0,37 Çok fazla nimf 

Çok fazla dişi 
5 

60. gün 22,20 ± 3,46 0,40 ± 0,24 Çok fazla nimf 

Çok fazla dişi 



126 

 

kutular içerisinde oldukça fazla sayıda unlubit bulunduğu saptanmıştır. İki doğal 

düşmanın bir arada olduğu deneme kaplarında sadece L. dactylopii ve N. kreissli bir 

arada olduğunda, unlubitlerin önemli miktarda baskı altında tutulabildiği belirlenmiştir. 

Bunda da özellikle L. dactylopii’nin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu 

deneme dışındaki iki doğal düşmanın bir arada olduğu denemelerin unlubitleri baskı 

altına almada daha yetersiz olduğu saptanmıştır. İki parazitoitin bir arada olduğu 

deneme nispeten daha iyi sonuç verse de, A. pseudococci ve N. kreissli’nin birlikte 

olduğu denemenin unlubitleri baskı altına almada oldukça yetersiz olduğu tespit 

edilmiştir. Bütün kombinasyonlar değerlendirildiğinde unlubitlerin en iyi üç doğal 

düşmanın bir arada olduğu denemede baskı altında tutulduğu görülmektedir. Bu 

denemede dişi unlubit sayısı orta seviyeye ulaşamamıştır. Bununla birlikte, L. dactylopii 

ve N. kreissli’nin bir arada olduğu denemede de, bu sonuca yakın bir başarı elde 

edilmiştir. Ancak, bu denemedeki canlı ve ölü L. dactylopii sayısı, bu parazitoitin 

olduğu diğer denemelerde de olduğu gibi oldukça yüksek sayılara ulaşmıştır. Buna 

karşın, üç doğal düşmanın bir arada olduğu denemedeki L. dactylopii sayısı düşük 

olmasına rağmen unlubit sayısı hiçbir zaman fazla artamamıştır. Bununla birlikte, 

parazitlenebilecek dönemdeki unlubit miktarının az oluşu da parazitoit sayısının az 

oluşu sonucunu doğurmuştur. Bu döngü içerisinde doğal düşman ve unlubit 

popülasyonlarının sürekli olarak belirli bir seviyede, dengede kaldığı düşünülmektedir. 

İki parazitoitin birlikte olduğu denemede, parazitoitlerin tek başlarına olduğu 

denemelere göre unlubit popülasyonunun daha başarılı bir şekilde baskı altına alındığı 

görülmektedir. Özellikle iki parazitoit arasında konukçuyu parazitleme de bir rekabet 

olduğu düşünüldüğünde, bu sonuç daha da önem kazanmaktadır. Bogran vd. (2002), 

Bemisia argentifolii Belows & Perring (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin parazitoitleri 

Encarsia pergandiella Howard, Eretmecerus mundus Mercet ve Encarsia formosa 

Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) arasındaki türler arası rekabeti incelemiş, rekabet 

nedeni ile E. formosa ve E. pergandiella’nın popülasyon büyüme oranının azaldığını 

buna karşın E. mundus’un popülasyon büyüme oranında bir azalma görülmediğini, 

ayrıca parazitoitlerin farklı kombinasyonlar uygulanan salımlar içerisinde, sadece E. 

formosa ve E. pergandiella’nın birlikte salımının parazitoitlerin tek başına gösterdiği 

etkinliğin altında kaldığını, sonuç olarak da parazitoitler arasındaki rekabetin çoğu 

durumda beyazsinek mücadelesini olumsuz etkilemediğini bildirmişlerdir. 
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Denemelerde yalnızca ergin doğal düşmanlar değerlendirilmiş olup, parazitlenmiş hatta 

mumya haline gelmiş unlubitler ile N. kreissli’nin larva ve pupaları göz önüne 

alınmamıştır. N. kreissli’nin bulunduğu kaplarda, özellikle 60. günde, çok sayıda avcı 

larvası ve pupasının bulunduğu belirlenmiştir. Denemeler için avcı kültürleri 

oluştururken yaptığımız gözlemlerde, unlubitlerle çok bulaşık patatesler üzerine çok 

sayıda avcı bırakıldığında, erginlerin ve oluşturdukları çok sayıdaki larvanın kısa bir 

süre içerisinde yoğun unlubit popülasyonunu tamamen tüketebildikleri belirlenmiştir. 

Bu da, deneme süresinin uzaması durumunda avcının da unlubit popülasyonu üzerinde 

daha etkili olabileceğini düşündürtmektedir. Bununla birlikte, A. pseudococci’nin yalnız 

başına ve diğer doğal düşmanlarla birlikteyken çok fazla etkili olamadığı tespit 

edilmiştir. Türkyılmaz ve Çiftçi (1992), parazitoit A. pseudococci’ nin P. citri üzerinde 

kitle üretimi ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, dişi başına 7,7 adet parazitoit 

üretildiğini ve bu sayının kitle üretim çalışmaları için yeterli olmadığını bildirmişlerdir. 

Deneme sonuçları da bu sonucu desteklemektedir. Buna karşın Güleç vd. (2007), A. 

pseudococci’ nin 21 günlük asma unlubiti üzerinde dişi başına ortalama 34,8 adet birey 

meydana getirdiğini saptamışlardır. Parazitoitin kitle üretimi sırasında yaptığımız 

gözlemlerimiz de Güleç vd. (2007) ile benzerlik göstermektedir. A. pseudococci’ nin L. 

dactylopii’nin çok altında kalmakla beraber, özellikle uygun dönemde konukçu 

sunulduğunda oldukça iyi çoğalabildiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, A. 

pseudococci’ nin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bağ alanında, özellikle yaz 

sonuna doğru oldukça yüksek parazitleme yüzdesine sahip olduğu tarafımızdan 

gözlemlenmiştir. Ball vd. (2003), A. pseudococci’ nin Kaliforniya bağ alanlarında P. 

ficus’un en yaygın ve en önemli parazitoiti olduğunu, ancak, Coachella vadisindeki 

parazitizmin seviyesinin düşük, buna karşın San Joachin vadisindeki parazitizmin 

seviyesinin çok daha yüksek olduğunu, özellikle ağustos ayının ortasında %80’in 

üzerine çıktığını bildirmişlerdir. Malakar-Kuenen vd. (2001), San Joaquin vadisinde P. 

ficus’un popülasyon yoğunluğu üzerine yaptıkları çalışmada her yıl unlubitin beş-altı 

döl verdiğini ve A. pseudococci’nin hasat zamanına kadar unlubitlerin hemen hemen 

%90’nını parazitlediğini tespit etmişlerdir.  
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Biyolojik mücadele uygulamalarında doğal düşmanlarının tek başlarına mı yoksa birden 

fazla doğal düşmanın mı daha başarılı olduğu uzun zamandan beri tartışılan bir 

konudur. Bazı araştırıcılar biyolojik mücadele de doğal düşman karışımlarının daha 

başarılı olduğunu düşünürken (Frazer vd. 1981, Lucas vd. 1998, Colfer ve Rosenheim 

2001), bazıları ise doğal düşmanların birbirlerine olan olumsuz etkilerinden dolayı, 

birlikte olmalarının mücadelenin başarısını azalttığını düşünmektedir (Rosenheim vd. 

1995, Rosenheim 1998). Yaptığımız çalışmada asma unlubitinin üç doğal düşmanının, 

unlubit popülasyonu üzerine yalnız ve birlikte etkileri laboratuvar koşullarında 

incelenmiş, unlubit popülasyonun en iyi üç doğal düşmanın birlikte olduğu denemede 

baskı altına alındığı tespit edilmiştir. Bilu ve Coll (2007), Myzus percicae (Hemiptera: 

Aphididae)’nin parazitoiti Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) ve 

avcısı Coccinella undecimpunctata L. ile yaptıkları çalışmada, parazitoitlerin avcılara 

göre daha etkili olduklarını, iki doğal düşmanın birlikte olması durumunda avcıların 

parazitoit etkinliğini azalttıklarını, buna karşın yaprak biti popülasyonunu, parazitoitler 

ve avcılar birlikteyken, her bir doğal düşmanın tek başına olduğu duruma göre daha 

fazla baskı altına aldıklarını tespit etmişlerdir.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
 
Yapılan denemeler sonunda, N. kreissli’nin I. ve II. dönem larvasının P. ficus’un 

yumurta dönemini daha fazla tercih ettiği, bununla birlikte II. dönem larvanın, farklı 

unlubit dönemlerini tercihinde istatistik olarak farklılığın bulunmadığı, III. ve IV. 

dönem larva ve ergininin P. ficus’un II. ve III. dönem nimf ile dişi dönemini daha fazla 

tercih ettikleri belirlenmiştir. Avcının P. ficus’un yumurta dönemini tüketim kapasitesi 

incelenmiş, ilk iki larva dönemi arasında istatistik olarak farklılık olmamakla birlikte, 

larva dönemleri ilerledikçe yumurta tüketiminin arttığı, en fazla tüketimin IV. larva 

döneminde olduğu, ergin dönemdeki tüketimin III. ve IV. larva dönemi arasında olduğu 

tespit edilmiştir. 

 
 
N. kreissli’nin gelişme süresinin 31,5 ± 0,5 gün, preovipozisyon süresinin 6,7 ± 0,4 gün, 

ovipozisyon süresinin 51,5 ± 2,5 gün postovipozisyon süresinin 8 ± 1,7 gün sürdüğü 

saptanmıştır. Dişi ömrünün 66,2 ± 3,43 gün, erkek bireyin ömrünün 66,6 ± 3,7 gün 

sürdüğü, dişinin günlük 2,4 ± 0,2 adet, toplamda da 122,7 ± 9,8 adet yumurta bıraktığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca avcının net üreme gücü (R0) 45,2903 dişi/dişi/generasyon, 

kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0,0680 dişi/dişi/gün ve ortalama döl süresi (T0) 56,0398 gün 

olarak belirlenmiştir. 

 
 

N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin L. dactylopii tarafından parazitlenmiş iki, 

dört ve altı günlük P. ficus bireylerini tüketirken, sekiz günlük parazitlenmiş bireyleri 

sertleşen konukçu kutikulası nedeni ile tüketemediği saptanmıştır. Larvanın iki, dört ve 

altı günlük parazitlenmiş bireylerdeki tüketimi arasında fark görülmezken, ergin en 

fazla dört günlük parazitlenmiş bireyleri tüketmiştir. Erginin dört ve iki günlük 

parazitlenmiş bireylerdeki tüketimi istatistik olarak birbirinden farklıdır. N. kreissli’nin 

IV. dönem larvası L. dactylopii tarafından parazitlenmiş iki ve dört günlük 

parazitlenmiş P. ficus bireyleri ile parazitlenmemiş unlubitler arasında fark gözetmeden 

beslenirken, parazitlenmemiş bireyleri altı günlük parazitlenmiş unlubitlere tercih ettiği 

saptanmıştır. Ergin ise iki günlük parazitlenmiş unlubitler ile parazitlenmemiş unlubitler 
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arasında fark gözetmeksizin beslenmiş, dört ve altı günlük parazitlenmiş unlubitleri 

parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlere tercih etmiştir. 

 

 

N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin, A. pseudococci tarafından iki ve dört 

günlük parazitlenmiş P. ficus bireyleri ile fark gözetmeden beslendiği, altı günlük 

parazitlenmiş unlubitleri sertleşen konukçu kutikulası nedeni ile tüketemediği tespit 

edilmiştir. N. kreissli’nin hem IV. dönem larvası hem de ergininin, A. pseudococci 

tarafından parazitlenmiş iki ve dört günlük P. ficus bireylerini parazitlenmemiş sağlıklı 

unlubitlere tercih ettiği belirlenmiştir. 

 
 
Aynı günde, A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından parazitlenen P. ficus 

bireylerinden %68,63 oranında L. dactylopii, %31,37 oranında A. pseudococci’nin çıkış 

yaptığı aralarındaki farkın istatistik olarak farklı olduğu belirlenmiştir. İki türün erkek 

ve dişileri bir arada değerlendirildiğinde, %52,94 oranı ile en fazla L. dactylopii 

dişilerinin, %5,88 oranı ile en az A. pseudococci erkeklerinin konukçudan çıkış yaptığı 

tespit edilmiştir. Aynı günde, A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından parazitlenen P. 

ficus bireylerinden çıkan A. pseudococci erginlerinin 14,13 ± 0,32 günde, L. dactylopii 

erginlerinin 14,46 ± 0,16 günde konukçudan çıkış yaptıkları ve çıkış süreleri arasında 

fark olmadığı belirlenmiştir. Her iki parazitoitin erkek ve dişilerinin çıkış süreleri bir 

arada değerlendirildiğinde, en kısa sürede A. pseudococci erkeğinin (13 ± 1,00 gün), en 

uzun sürede de L. dactylopii dişisinin (14,59 ± 0,13 gün) konukçudan çıkış yaptığı 

saptanmıştır. 

 
 
A. pseudococci parazitledikten bir gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden %49,06 oranında A. pseudococci, %50,94 oranında L. dactylopii 

çıktığı, parazitoitlerin çıkış oranının istatistik olarak farklı olmadığı belirlenmiştir. İki 

türün erkek ve dişileri bir arada değerlendirildiğinde, %41,51 oranı ile en fazla A. 

pseudococci dişilerinin, %7,55 oranı ile en az A. pseudococci erkeklerinin konukçudan 

çıkış yaptığı tespit edilmiştir. A. pseudococci parazitledikten bir gün sonra L. dactylopii 

tarafından da parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkan A. pseudococci bireylerinin 
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ortalama 14,1 ± 0,10 günde, L. dactylopii bireylerinin ortalama 14,8 ± 0,13 günde çıkış 

yaptıkları ve iki türün çıkış süreleri arasında istatistik olarak fark olmadığı 

belirlenmiştir. Her iki parazitoitin erkek ve dişilerinin çıkış süreleri bir arada 

değerlendirildiğinde, en kısa sürede A. pseudococci erkeğinin (13,75 ± 0,25 gün), en 

uzun sürede de L. dactylopii dişisinin (14,86 ± 0,26 gün) konukçudan çıkış yaptığı 

saptanmıştır. 

 
 
A. pseudococci parazitledikten iki gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden %65 oranında A. pseudococci erginlerinin, %35 oranında L. 

dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı ve çıkış yapan parazitoit türleri arasında istatistik 

olarak fark olduğu belirlenmiştir. İki türün erkek ve dişileri bir arada 

değerlendirildiğinde, %45 oranı ile en fazla A. pseudococci dişilerinin, %5 oranı ile en 

az L. dactylopii dişilerinin konukçudan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. A. pseudococci 

parazitledikten iki gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. ficus 

bireylerinden 12,96 ± 0,16 gün sonra A. pseudococci erginlerinin, 15,14 ± 0,33 gün 

sonra ise L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptıkları ve iki türün çıkış süreleri arasındaki 

farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Her iki parazitoitin erkek ve 

dişilerinin çıkış süreleri bir arada değerlendirildiğinde, en kısa sürede A. pseudococci 

erkeğinin (12,75 ± 0,31 gün), en uzun sürede de L. dactylopii erkeğinin (15,33 ± 0,36 

gün) konukçudan çıkış yaptığı saptanmıştır. 

 
 
A. pseudococci parazitledikten üç gün sonra L. dactylopii tarafından da parazitlenen P. 

ficus bireylerinden %77,50 oranında A. pseudococci erginleri, %22,50 oranında L. 

dactylopii erginleri çıkış yapmış olup, çıkış yapan parazitoit türleri arasında istatistik 

olarak fark oluştuğu belirlenmiştir. İki türün erkek ve dişileri bir arada 

değerlendirildiğinde, %55 oranı ile en fazla A. pseudococci dişilerinin, %22,50 oranı ile 

en az A. pseudococci ve L. dactylopii erkeklerinin konukçudan çıkış yaptığı tespit 

edilmiştir. A. pseudococci parazitledikten üç gün sonra L. dactylopii tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden, A. pseudococci erginleri ortalama 12,48 ± 0,12 

günde, L. dactylopii erginleri ortalama 15,78 ± 0,40 günde çıkış yaptıkları ve iki türün 

çıkış süreleri ortalamaları arasında istatistik olarak fark olduğu belirlenmiştir. Her iki 

parazitoitin erkek ve dişilerinin çıkış süreleri bir arada değerlendirildiğinde, en kısa 
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sürede A. pseudococci erkeğinin (12,44 ± 0,18 gün), en uzun sürede de L. dactylopii 

erkeğinin (15,78 ± 0,40 gün) konukçudan çıkış yaptığı saptanmıştır.  

 
 
L. dactylopii tarafından parazitledikten bir gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden, %45,65 oranında A. pseudococci erginlerinin, 

%54,35 oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, konukçudan çıkış yapan iki tür 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir. İki türün erkek ve dişileri bir 

arada değerlendirildiğinde, %30,43 oranı ile en fazla L. dactylopii erkeklerinin, %17,39 

oranı ile en az A. pseudococci erkeklerinin konukçudan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. L. 

dactylopii tarafından parazitledikten bir gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden A. pseudococci erginleri ortalama 14,19 ± 0,10 

günde, L. dactylopii erginleri ortalama 14,32 ± 0,11 günde çıkış yapmış olup, iki türün 

çıkış süreleri ortalamaları arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir. Her iki 

parazitoitin erkek ve dişilerinin çıkış süreleri bir arada değerlendirildiğinde, en kısa 

sürede A. pseudococci erkeğinin (14 ± 0,00 gün), en uzun sürede de L. dactylopii 

erkeğinin (14,36 ± 0,20 gün) konukçudan çıkış yaptığı saptanmıştır.  

 
 
L. dactylopii tarafından parazitledikten iki gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden %54,55 oranında A. pseudococci erginlerinin, 

%44,45 oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, iki türün çıkış miktarlarının 

arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir. İki türün erkek ve dişileri bir 

arada değerlendirildiğinde, %38,64 oranı ile en fazla A. pseudococci dişilerinin, %11,37 

oranı ile en az L. dactylopii erkeklerinin konukçudan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. L. 

dactylopii tarafından parazitledikten iki gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkış yapan A. pseudococci erginlerinin çıkış 

süresinin 14,54 ± 0,10 gün, L. dactylopii erginlerinin çıkış süresinin 14,95 ± 0,15 gün 

olduğu ve iki türün çıkış sürelerinin istatistik olarak farklı olduğu belirlenmiştir. Her iki 

parazitoitin erkek ve dişilerinin çıkış süreleri bir arada değerlendirildiğinde, en kısa 

sürede A. pseudococci dişisinin (14,53 ± 0,13 gün), en uzun sürede de L. dactylopii 

dişisinin (15 ± 0,17 gün) konukçudan çıkış yaptığı saptanmıştır.  

 
 



133 

 

L. dactylopii tarafından parazitledikten üç gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden %5,17 oranında A. pseudococci erginlerinin, %94,83 

oranında L. dactylopii erginlerinin çıkış yaptığı, iki türün çıkış miktarlarının istatistik 

olarak birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. İki türün erkek ve dişileri bir arada 

değerlendirildiğinde, %56,9 oranı ile en fazla L. dactylopii dişilerinin, %1,72 oranı ile 

en az A. pseudococci erkeklerinin konukçudan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. L. 

dactylopii tarafından parazitledikten üç gün sonra A. pseudococci tarafından da 

parazitlenen P. ficus bireylerinden çıkış yapan A. pseudococci erginlerinin ortalama 

çıkış süresinin 13,33 ± 2,19 gün, L. dactylopii erginlerinin ortalama çıkış süresinin 

14,40 ± 0,14 gün olduğu ve iki türün çıkış süreleri ortalamaları arasındaki farkın 

istatistik olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. Her iki parazitoitin erkek ve dişilerinin 

çıkış süreleri bir arada değerlendirildiğinde, en kısa sürede A. pseudococci dişisinin (12 

± 3,00 gün), en uzun sürede de A. pseudococci erkeğinin (16 gün) konukçudan çıkış 

yaptığı saptanmıştır.  

 
 
N. kreissli’nin IV. dönem larvası ve ergininin A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından 

parazitlenmiş iki, dört ve altı günlük parazitlenmiş P. ficus bireylerini tüketirken, sekiz 

günlük parazitlenmiş bireyleri sertleşen konukçu kutikulası nedeni ile tüketemediği 

saptanmıştır. Ergin ve larvanın iki dört ve altı günlük parazitlenmiş bireylerdeki 

tüketimi arasında istatistik olarak fark olmadığı belirlenmiştir. N. kreissli’nin IV. dönem 

larvası A. pseudococci ve L. dactylopii tarafından parazitlenmiş iki ve dört günlük 

parazitlenmiş P. ficus bireyleri ile parazitlenmemiş unlubitler arasında fark gözetmeden 

beslenirken, parazitlenmemiş bireyleri altı günlük parazitlenmiş unlubitlere tercih ettiği 

saptanmıştır. Erginin ise iki, dört ve altı günlük parazitlenmiş unlubitleri, 

parazitlenmemiş sağlıklı unlubitlere tercih ettiği belirlenmiştir. 

 
 
P. ficus popülasyonu üzerine üç doğal düşmanın bir arada, ikili ve tek başlarına olan 

etkileri değerlendirilmiş olup, doğal düşmanların tek başlarına olduklarında, unlubit 

popülasyonunu baskı altına almakta yetersiz kaldıkları, iki doğal düşman bir arada 

olduğunda, sadece L. dactylopii ve N. kreissli’nin birlikte olduğu durumda unlubit 

popülasyonun başarılı bir şekilde baskı altına alındığını, üç doğal düşmanın bir arada 

olduğu durumda ise, unlubit popülasyonunun en başarılı şekilde kontrol altına 
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alınabildiği belirlenmiştir. Ayrıca iki aylık deneme süresince, doğal düşmanlar 

içerisinde en yüksek popülasyon düzeyine L. dactylopii’nin ulaştığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, N. kreissli’nin tüketim kapasitesi ve 

üreme gücünün C. mountrouzieri gibi daha iri unlubit avcıları ile karşılaştırıldığında, 

yetersiz olduğu düşünülebilinir. Ancak, N. kreissli’nin bağ alanlarında P. ficus’un doğal 

bir avcısı olduğu ve unlubitin asma bitkisinin kabuk altları gibi korunaklı yerlerinde de 

sıkça bulunduğu düşünüldüğünde, asma unlubitinin mücadelesinde başarılı olabileceği 

düşünülmektedir.  

 
 
A. pseudococci’nin ülkemiz de doğal olarak bulunduğu ve başta asma unlubiti olmak 

üzere birçok unlubit türünü parazitlediği bilinmektedir. A. pseudococci’nin P.citri 

üzerindeki etkinliği Dikyar vd. (1977) tarafından araştırılmış, parazitoitin laboratuvarda 

yüksek bir parazitleme oranına ulaşmasına rağmen, doğada etkili olamadığı belirtmiştir. 

Bununla birlikte, A. pseudococci’nin dünyada birçok ülkede P. ficus’un biyolojik 

mücadelesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Malakar-Kuenen vd. 2001, Ball vd. 

2003, Walton ve Pringle 2004). Bu çerçevede, bağ ve turunçgil ekosistemlerini ve bazı 

özelliklerini karşılaştırmakta yarar olduğu düşünülmektedir. Turunçgil ekosistemine 

biyolojik mücadele açısından sonradan sokulan C. montrouzieri ve L. dactylopii 

turunçgil unlubiti P.citri’nin biyolojik mücadelesinde yıllardan beri başarı ile 

kullanılmaktadır. Ancak, bu uygulamalar doğada var olan bazı doğal baskı 

mekanizmalarının zayıflamasına neden olmuştur. Yapılan bu çalışmada da görüleceği 

gibi, L. dactylopii rekabeti nedeniyle A. pseudococci popülasyonu azalmaktadır. Ayrıca, 

turunçgil ekosisteminde mevcut Coccinellid avcılarının yeni parazitlenmiş konukçuları 

tüketmeleri nedeniyle, A. pseudococci popülasyonu doğada çok zayıf kalmaktadır. 

Tekrar özet olarak söylemek gerekirse, laboratuvar koşullarında etkili oan A. 

pseudococci gerek P.citri içinde yüksek düzeyde kapsüllenmesi ve gerekse yoğun avcı 

aktivitesi nedeniyle, turunçgil alanlarında etkili bir biyolojik mücadele ajanı olarak 

kullanılamamaktadır. Buna karşın, A. pseudococci bağ ekosisteminde P. ficus’un etkin 

bir parazitoitidir. Bağ ekosisteminde rekabetçi bir başka parazitoitin bulunmaması A. 

pseudococci’nin popülasyonunu geliştirme şansını arttırmaktadır. Ayrıca bağlarda, 

turunçgil ekosistemine göre avcı popülasyonu çok daha sınırlıdır. A. pseudococci, bağ 

ekosisteminde hakim tür olan N. kreissli’nin tüketim kapasitesinin diğer 
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Coccinellid’lere göre daha sınırlı olması nedeniyle, popülasyonunu geliştirebilmektedir. 

Bu durumu doğada gözlemlemek mümkündür. Yaz başlarında sınırlı olan A. 

pseudococci popülasyonu, yaz sonunda büyük ölçüde artmaktadır. A. pseudococci, 

popülasyonunun sınırlı olduğu yaz başlarında ek salımlarla desteklenebilirse, N. kreissli 

ile birlikte asma unlubitini baskı altına alabilecekleri düşünülmektedir. A. 

pseudococci’nin etkin olduğu bağ alanlarında, L. dactylopii’nin kullanılmaması, buna 

karşın ek salımlarla A. pseudococci’nin desteklenmesi doğal bir tür olması nedeniyle 

daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak, bu türün bulunmadığı bağ ekosistemlerinde 

daha rekabetçi ve daha etkin bir tür olan L. dactylopii’de P. ficus’un biyolojik 

mücadelesinde kullanılabilinir. Zaten L. dactylopii’de tıpkı A. pseudococci gibi dünyada 

P. ficus’un biyolojik mücadelesinde kullanılan bir parazitoittir (Ball vd. 2003). 

Ülkemizde de 1970’li yıllardan beri P.citri’nin mücadelesinde başarılı bir şekilde 

kullanılmakta olan bu parazitoitin gelecekte P. ficus’un biyolojik mücadelesinde de 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 

 
 
Bu çalışmada oluşturulan model kapsamında, asma unlubitinin üç doğal düşmanı 

arasındaki birlik içi avcılık etkileşimleri incelenmiştir. Doğada aynı habitatı ve aynı 

zararlıyı paylaşan N. kreissli ve A. pseudococci arasında güçlü bir birlik içi avcılık 

etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. N. kreissli, A. pseudococci tarafından parazitlenmiş 

unlubitlerle, unlubitler mumya haline gelene kadar beslenmektedir. N. kreissli’nin A. 

pseudococci tarafından parazitlenmiş unlubitlerle beslenmesinin, parazitoitin 

popülasyonunu olumsuz olarak etkileyen önemli faktörlerden birisi olduğu 

düşünülmektedir. Benzer durumun L. dactylopii’nin bağlarda kullanılması durumunda 

da görülebileceği yapılan denemeler sonucunda saptanmıştır. N. kreissli, L. dactylopii 

tarafından parazitlenmiş unlubitlerle, unlubitler mumya haline gelene kadar 

beslenmiştir. Aynı şekilde, konukçu her iki parazitoit tarafından parazitlense de, 

sonucun değişmediği görülmüştür. Avcı, unlubit ister parazitoitlerin biri tarafından, 

isterse de her iki parazitoit tarafından parazitlensin, parazitlenmiş unlubitlerle 

beslenebilmiştir. Bununla birlikte, çoğu kez parazitlenmiş avı, parazitlenmemiş ava 

tercih etmiştir. Bu sonuç, doğada da özellikle ilerleyen döllerde parazitoitlerin 

popülasyonlarının birlik içi avcılıktan olumsuz olarak etkilenebileceğini göstermektedir. 

Ayrıca, aynı ortamda bulunmaları durumunda A. pseudococci ve L. dactylopii arasında 
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bir rekabet olabileceği belirlenmiştir. İki parazitoitin birbirleri ile olan rekabeti 

sonucunda, doğal olarak ortamda bulunan A. pseudococci veya ortama bırakılan L. 

dactylopii’nin popülasyonlarının baskı altında kalabileceği düşünülmektedir.  

 
 
Bununla birlikte, denemeler sonucu belirlenen birlik içi avcılık ve parazitoitler arası 

rekabete rağmen, doğal düşmanların bir arada oldukları denemelerde, P. ficus 

popülasyonunu genellikle daha başarılı bir şekilde baskı altına aldığı görülmektedir. Bu 

da, P. ficus’a karşı yapılacak biyolojik mücade uygulamalarında, doğal düşmanların bir 

arada kullanılmasının daha başarılı sonuçlar verebileceğini göstermektedir. 

 
 
Son yıllarda ülkemizde çevre ve insan sağlığına verilen önem giderek artmakta, bunun 

sonucunda da ekolojik tarım ve entegre mücadele gibi kavramlar her geçen gün daha da 

yaygınlaşmaktadır. Doğa ile en uyumlu mücadele yöntemlerinden birisi olan biyolojik 

mücadele, bu kavramların uygulanması için en önemli yöntemlerden birisidir. Bu 

nedenle biyolojik mücadelenin önemi ve uygulama alanları her geçen gün artmaktadır.  

 
 
Asmanın önemli zararlılarından biri olan asma unlubitinin popülasyonu, doğada canlı ve 

cansız bir çok etmenden etkilenmektedir. Zararlının bulunduğu habitatta genellikle çok 

sayıda genel ve özelleşmiş doğal düşmanı bir arada bulunabilmektedir. Bununla birlikte, 

karıncalar gibi aralarında mutualistik ilişki olan canlılar da asma unlubitini bu doğal 

düşmanlarından korumaktadır (Campos vd. 2006, Mgocheki ve Addison 2009). Bu 

çalışmada asma unlubiti P. ficus’un yerli doğal düşmanlarından A. pseudococci ve N. 

kreissli ile en önemli unlubit parazitoitlerinden biri olan L. dactylopii arasında meydana 

gelen birlik içi avcılık etkileşimleri laboratuvar koşullarında incelenerek, bu doğal 

düşmanlar arasında doğada da meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel 

etkileşimlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre, asma unlubitine 

karşı bu doğal düşmanların kitle halinde üretilip salımı yapılacaksa, avcının 

parazitoitlerden en az sekiz gün sonra salınması parazitoitlerin etkinliğinin artmasını, 

dolayısı ile mücadelenin başarısının artmasını sağlayabilecektir. 
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