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partikülerin 250-290 x 32-40 nm olduğu 
belirlenmiştir. Işık ve elektron çalışmaları tespit 
edilen virüsün Leucoma salicis 
nükleopolihedrovirüsü’nün bir Türk izolatı 
(LesaNPV-TR) olduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmada sunulan nükleopolihedrovirüs önemli bir 
zararlı olan Leucoma salicis’ten Türkiye’de izole 
edilen ilk virüstür. 
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Entomopatojenik nematodlar (genus 

Steinernema ve Heterorhabditis) toprakta yaşayan 
zorunlu böcek parazitleridir ve geniş konak 
dağılımları nedeniyle bir çok böceği enfekte 
edebilirler. Bakterilerle mutualistik ilişkili olan bu 
nematodlar konaklarını 48-72 saat gibi kısa bir süre 
içinde öldürürler. Geniş konak dağılımları, ekolojik 
açıdan güvenilir oluşları, bioreaktörlerde kitle 
halinde üretilebilmeleri ve uygulamalarının 
kolaylığı nedeniyle ideal biyolojik kontrol 
ajanlarıdır. Bu nedenle dünyanın bir çok ülkesinde 
uygulamadan önce kullanım iznine gerek yoktur. 
Spesifik bir zararlının kontrolü hedeflendiğinde, o 
bölgenin ekolojik koşullarına adapte olmuş yerli 
suşların kullanılması biyolojik kontrol açısından 
çok önemlidir. Bu yüzden dünyanın hemen her 
bölgesinde daha etkin EPN türleri veya izolatları 
belirlemek amacıyla bir çok araştırma 
yapılmaktadır.  

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde entomopatojenik nematodların 
çeşitliliği ve yayılışları araştırılmıştır. Bu amaçla 
fındık bahçeleri, tarım arazileri, çayırlık ve 
ormanlık alanlar ve doğal plajlar gibi çeşitli lokalite 
ve yüksekliklerden alınan toplam 224 toprak örneği 
incelenmiş ve 9 entomopatojenik nematod izole 
edilmiştir (%4). Yapılan morfolojik ve morfometrik 
ölçümler, rRNA geninin ITS bölgesi ve 28S rRNA 
geninin D2/D3 bölgelerinin sekans analizlerine 
göre izolatlar tür seviyesinde tanımlanmıştır. Buna 

göre, izolatların S. carpocapsae (3 izolat), S. feltiae, 
S. affine, H. bacteriophora (3 izolat) ve H. megidis 
türlerine dahil oldukları tespit edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda izole edilen H. megidis türü, 
Türkiye entomopatojenik nematod faunası için yeni 
kayıttır. Yine bu çalışma ile izole edilen S. affine 
Asya kıtasından yapılan ikinci izolasyondur. 
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 Bu çalışmada Steinernema anatoliense 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için biyo-
ekolojik çalışmalar yapılmıştır. Steinernema 
anatoliense ’nin  gelişimi 5°C,10°C,15°C, 20°C, 
25°C ve 30°C lerde konak olarak Galleria 
mellonella larvası kullanılarak araştırılmıştır. S. 
anatoliense ’nin Galleria mellonella larvalarını 
20°C, 25°C ve 30°C’lerde 2 günde öldürdüğü 
gözlenmiş olup 5°C’de herhangi bir sonuç 
alınamamıştır. Denenen sıcaklık derecelerinde 
S.anatoliense ‘ nin konak içine giren infektif  
juvenillerinin sayısı araştırıldığında, bu sayının en 
yüksek 25°C’de olduğu gözlenmiştir. İnfektif 
juvenıllerın konaktan çıkış zamanları  
incelendiğinde bu sürenin en kısa 25°C’ de (6 gün), 
en uzun 15°C’de (17 gün) olduğu tespit 
edilmiştir.10°C’de sonuç alınamamıştır. Denenen 
sıcaklık derecelerinde  S.anatoliense ‘ye ait toplam 
infektif juvenil sayısının en fazla 25°C’de olduğu 
en az ise 30°C’de olduğu tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre S.anatoliense ‘ nin 25°C’ de  
en iyi sonuçları verdiği gözlenmiş olup bu 
entomopatojen nematodun 25°C’ ye adapte olduğu 
ifade edilebilir. 
 Farklı toprak nemleri(%1, %3, %5 ,%8, 
%10, %15, %20) denenerek  nemin infektivitede 
etkisi ölçüldüğünde %10 nem içeren toprakta 
infektivitenin en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
%15 ve %20 nem içerikli topraklarda  infektiviteye 
rastlanmamıştır. 
 Steinernema anatoliense ‘ye ait kısa boylu 
infektif juvenillerin (430µm) genelde erkek 
(%62,5),  uzun boylu olarak seçilen infektif 
juvenillerin  (645µm) ise genelde dişi (%82,5) 
bireyleri meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Bu 
iki ekstrem arasında yer alan normal boylu (544µm) 
infektif juveniller ise % 42 oranında erkek, % 58 


