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Amaç: Ureshiphita gilvata’nın besin tüketiminde ve pupa ağırlığında selüloz-tanen kompleksinin 
etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz, konak bitkisi Sophora alopecuroides L. (Fabaceae) 
üzerinde beslenmekte olan larvalardan oluşmaktadır. Larvalar, kapalı kaplar içerisinde laboratuvar 
ortamına taşınarak plastik kaplara alınmış, son larva dönemine gelinceye kadar toplu halde 
Yamamoto (1969) tarafından geliştirilen yapay besinlerle beslenmişlerdir. Son larva döneminde 
geldiklerinde tekli bireyler halinde kaplara alınmışlardır. Yamamoto (1969) tarafından geliştirilen 
yapay besin kontrol besini olarak kullanılmıştır ve A harfi ile sembolize edilmiştir. Yamamoto besin 
içeriğine tanik asit, selüloz, tanik asit ve selüloz ilavesiyle diğer yapay besinler hazırlanmıştır. Bu 
maddelerle yapay besin hazırlarken kullanılan maddelerin toplam kuru ağırlığının yüzdesi olarak 
% 2, % 5 oranlarında tanik asit (Agros Organics C76 H52 046), %2 ve %5 oranlarında selüloz ve 
%2 selüloz-% 2 tanik asit; %2 selüloz-%5 tanik asit; % 5 tanik asit-%2 selüloz; %5 selüloz- %5 
tanik asit içeren besinler hazırlanmıştır ve günlük olarak beslenme deneyine başlanmıştır. Larvalar, 
verilen ve kalan besin miktarı gün aşırı 0,001 hassasiyetli terazide tartılarak tartımlar not edilmiştir. 
Beslenme, larvalar pup haline gelinceye kadar devam etmiştir. 

Bulgular: Yapay besinlerle beslenen larvaların kontrol besinindeki tüketim miktarı 163,68 mg pupa 
ağırlığı ise 57,76 mg’dır. %2 ve %5 tanik asit ihtiva eden yapay besinlerdeki beslenme miktarı 
sırasıyla 126,03 mg ve 94,70 mg’dır. Aynı besinlerdeki pupa ağırlıkları ise 40 mg ve 25,35 mg’dır. 
%2 ve %5 oranında selüloz ihtiva eden besinlerdeki tüketim oranları ise 206,23mg ve 181,68 
mg’dır. Aynı besinlerdeki pupa ağırlıkları da 91,12 mg ve 61,45 mg’dır. %2selüloz-%2 tanen; 
%2selüloz-%5 tanen; %5selüloz-%2tanen; %5 selüloz-%5 tanen ihtiva eden besinlerde beslenen 
larvaların tüketim miktarları sırasıyla 155,41 mg; 134,08 mg; 103,06 mg ve 62,57 mg; pupa 
ağırlıkları ise 74,53 mg; 65,42 mg; 111,214 mg ve 70,09 mg olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: U. gilvata türü larvalarının selüloz ihtiva eden besinlerle daha fazla beslendikleri 
belirlenmiştir. Tanik asitle beslenme miktarının ise konsantrasyon arttıkça azaldığı belirlenmiştir. 
Buna karşın; tanik asite selüloz ilavesiyle de beslenme miktarının artış gösterdiği belirlenmiştir. 
En fazla pupa ağırlığının ise %5 selüloz-%2 tanik asit ihtiva edilen besinde olduğu belirlenmiştir. 
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