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Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde 

kimyasal tarım ilaçlarının yerini biyoinsektisitler 
almıştır. Biyoinsektisitler üretim teknolojilerinin 
kolay ve sürekli olması, sadece hedef canlıya etki 
etmeleri, zararlının kontrolünde güvenilir olmaları, 
çevre kirliliği ile ilgili problemler yaratmamaları ve 
endosporlarının doğada uzun süre kalmaları 
nedeniyle tercih edilmektedir. Biyoinsektisit olarak 
bakteriler, virüsler, mantarlar, nematodlar ve 
protozoa grubuna ait organizmalar kullanılmaktadır. 
Bunlar arasında, toprak grubu bakteriler en çok 
gelecek vaat eden biyolojik kontrol ajanlarıdır. 
Biyolojik mücadelede kullanılan 
mikroorganizmaların %90’nını Bacillus 
thuringiensis oluşturmaktadır. Bacillus 
thuringiensis delta endotoksin olarak isimlendirilen 
protein yapısında, Lepidoptera (kelebekler), Diptera 
(sinekler, sivisinekler) ve Coleptera (kın kanatlılar) 
takımına ait böcekleri hedef alan ve biyolojik olarak 
parçalanabilen insektisidal toksinler üretir. 

Bu çalışmada topraktan izole edilen üç 
Bacillus thuringiensis izolatının ve kontrol 
suşlarının cry2 gen içerikleri, parasporal kristal 
yapıları ve bu izolatların depo zararlısı Ephestia 
kuehniella Zeller üzerine olan toksik etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma 
sonucunda topraktan izole edilen üç Bacillus 
thuringiensis izolatının ve kontrol suşlarının cry2 
genel primeri ile PCR işlemi sonucunda yaklaşık 
1556 bp büyüklüğünde pozitif bir ürün verdiği 
belirlenmiştir. cry2 geninin DdeI enzimi ile kesimi 
sonucunda üç izolatın yaklaşık olarak 1386, 972, 
450, 134 bp büyüklüğünde dört DNA fragmenti 
elde edilmiştir.  

Kristal proteinlerin SDS-PAGE ile analizi 
sonucunda izolatların 130 kDa ve 65 kDa 
ağırlığında iki protein taşıdıkları belirlenmiştir. 
Biyolojik denemeler sonucunda izolatların Ephestia 
kuehniella larvaları üzerine %83- %57 oranında 
etkili olduğu belirlenmiştir. 
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 Son yıllarda ağır metaller ile olan 
kirlenmeye ilgi oldukça artmıştır. Çoğu ağır 
metaller belirli konsantrasyonlarda organizmalara 
zarar verici bir etki göstermekte ve ekolojik tahribe 
neden olmaktadırlar. Ağır metallerin gerek 
endüstriyel atık sulardan ve gerekse ağır metal ile 
kirlenmiş/kirletilmiş çevresel su kaynaklarından 
uzaklaştırılmasında çeşitli kimyasal ve fiziksel 
süreçler kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin 
ekonomik olmayışları ve elde edilen arıtım 
düzeyinin yeterli olmaması nedeniyle bu alanda 
önemli bir potansiyele sahip mikroorganizmaların 
etkin bir şekilde kullanıldığı ve tercih edildiği 
görülmektedir. Bu amaçla çeşitli bakterilerin, 
fungusların ve alglerin kullanıldığı bilinmektedir. 
 Bu amaçla, termofilik karakterdeki 
Geobacillus toebii sub. sp. decanicus ve 
Geobacillus thermoleovorans subsp. 
stromboliensis’in farklı metal konsantrasyonlarının 
üreme ve biyoakümülasyonu üzerine etkileri test 
edildi. Bunun için önce her iki bakteri için bu 
metaller için MIC (minimum inhibisyon 
konsantrasyonu) değerleri tespit edildi. Geobacillus 
toebii subsp. decanicus ve Geobacillus 
thermoleovorans subsp. stromboliensis’nin MIC 
değerleri sırasıyla Cd için 0.287 ve 0.0492, Cu için 
1.918 ve 1.37, Ni için 3.663 ve 2.035 ve  Zn için 
1.918 ve 0.21 mM olduğu tespit edildi. Bu sonuçlar, 
Geobacillus toebii sub. sp. decanicus’un bu 
metallere karşı daha dirençli olduğunu 
göstermektedir. Daha sonra farklı metal 
konsantrasyonlarının değişik zaman periyotlarında 
bu bakteri türlerinin üreme ve biyoakümülasyonu 
üzerine etkisi incelendi.  
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