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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada laboratuara getirilen toprak örnekleri dilüsyonlarla 
seyreltilerek içerisinde Endosulfan (150 mg/L) bulunan minimal sıvı besi ortamında inkübe edildi. 
10 gün sonra çalkalamalı kültürden aynı özelliklerdeki besiyerine 0,1 ml ekim yapıldı. Bu işlem 
üç kez tekrarlandı. Daha sonra içerisinde Endosulfan bulunan minimal katı besi ortamlarına 0,1 ml 
alınarak çizgi ekim yapıldı ve inkübasyon sonunda pestisitli ortamda üreyen bakteriler izole edildi. 
Etkili olduğu düşünülen izolatlar Endosulfan bulunan minimal besiyerinde 15 gün inkübe edildikten 
sonra santrifüj edildi ve süpernatant etil asetat ile ekstraksiyon yapıldıktan sonra evaporatörde fazla 
sıvı uzaklaştırıldı.

Bulgular: Çeşitli konsantrasyonlarda Endosulfan (100-200 mg/L) bulunan minimal besiyerinde 
üreyebilen 5 strain elde edilmiştir. Seçilen bu izolatların tür teşhisleri biyokimyasal testler (MIS ve 
BIOLOG) ile yapıldı. Etkili olan bakteriler arasından bu çalışma için Acitenobacter lwoffii E2 straini 
seçilmiştir. Acitenobacter lwoffii E2 izolatı için bu pestisitin biyodegradasyonu pH 8, sıcaklık 30 
0C, çalkalama hızı 150 rpm ve pestisit konsantrasyonu 100 mg/l fermentasyon şartlarında optimum 
olarak bulunmuştur. Kükürt içermeyen minimal besiyeri kullanıldığında biyodegredasyonun en 
yüksek düzeyde gerçekleştiği belirenmiştir. Biyodegredasyonun varlığı önce TLC ile daha sonra 
GC-MS cihazı ile yapılan ölçümlerle belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada organoklorlu pestisit olan Endosulfan’ın 15 gün inkübasyon 
sonunda minimal pestisitli besiyeri ortamında Acitenobacter lwoffii E2 tarafından parçalandığı TLC 
ve GC-MS cihazı ile tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Acitenobacter lwoffii, Biyodegradasyon, Endosulfan 

Teşekkür: Bakterilerin tanılanmasında yardımcı olan Doç. Dr. Recep KOTAN’a ve GC-MS 
sonuçlarının yorumlanmasında yardımcı olan Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ’a teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir ( Proje 
No: 2009/236)
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Amaç: Bu çalışmada pestisitlerin yoğun olarak kullanıldığı Erzurum çevresindeki patates 
tarlalarından alınan toprak örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa Cy5 straininin 
pretiroid pestisit çeşitlerinden biri olan Cypermethrinin biyodegredasyonu amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada laboratuara getirilen toprak örnekleri dilüsyonlarla 
seyreltildikten sonra içerisinde Cypermethrin (150 mg/L) bulunan minimal sıvı besi ortamında 
inkübe edildi. 10 günün sonunda çalkalamalı kültürden aynı özellikteki besiyerine 0,1 ml aktarıldı. 
Bu işlem birkaç kez tekrarlandı. Daha sonra içerisinde Cypermethrin bulunan minimal katı besi 
ortamlarına 0,1 ml alınarak çizgi ekim yapıldı ve inkübasyon sonunda pestisitli ortamda üreyen 
bakteriler izole edildi. Etkili olduğu bulunan izolatlar Cypermethrin bulunan minimal sıvı 
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besiyerinden 10 gün boyunca inkübe edildikten sonra santrifüj edildi ve süpernatant etil asetat ile 
ekstraksiyon yapıldıktan sonra evaporatörde fazla sıvı uzaklaştırıldı.

Bulgular: Çeşitli konsantrasyonlarda Cypermethrin (100-200 mg/L) bulunan minimal besiyerinde 
üreyebilen 6 strain elde edildi. Elde edilen bu izolatlar arasında Pseudomonas putida Cy1, 
Pseudomonas fluorescens Cy2, Acitenobacter calcoaceticus Cy3, Bacillus megaterium Cy4, 
Pseudomonas aeruginosa Cy5 ve Pseudomonas huttiensis Cy6 bulunmuştur. Seçilen bu izolatların 
MIS ve BIOLOG ile tür teşhisleri yapılmıştır. Elde edilen izolatların arasında çok sayıda 
Pseudomonas cinsine ait bakterilerin bulunması, bu pestisitin Pseudomonas cinsi üyelerince 
daha kolay parçalanabildiğini ve bu bakterilerin Cyprmethrin’e karşı daha dirençli olduğunu 
göstermektedir. Etkili olan bakteriler arasından bu çalışma için Pseudomonas aeruginosa Cy5 
straini en etkili organizma olarak bulundu. Biyodegredasyonun varlığı önce TLC ile daha sonra 
GC-MS cihazı ile yapılan ölçümlerle belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada bir piretroid insektisit olan Cypermethrin’in 10 gün inkübasyon 
sonunda minimal pestisitli besiyeri ortamında parçalandığı TLC ve GC-MS cihazı ile tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Biyodegredasyon, Cypermethrin

Teşekkür: Bakterilerin tanılanmasında yardımcı olan Doç. Dr. Recep KOTAN’a ve GC-MS 
sonuçlarının yorumlanmasında yardımcı olan Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ’a teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir ( Proje 
No: 2009/236).
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Amaç: İnsanlar yıllardır bitki hastalıkları ile savaşım için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. 
Son dönemde ekosisteme zararı olmayan bitki aktivatörleri ile savunma sistemlerinin uyarılması 
popüler hale gelmiştir. Capsicum annuum türü, ekonomik önemi olan bir bitki türüdür. Bu türden 
elde edilen alkoloidlerden kapsaidol, kapsaisin türevleri pek çok hastalıkta ilaç hammaddesi 
olarak kullanılmaktadır. In vitro ve in vivo yetiştirilen C. annuum fidelerinin bitki aktivatörü 
uygulamalarına zamana bağlı olarak vermiş oldukları cevaplar protein düzeyinde karşılaştırılmıştır. 
Fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı duyarlı olan biber fidelerinin savunma mekanizmasının in 
vitro ve in vivo yetiştiricilikte savunma sistemi üzerine etkileri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Deneme materyali olarak C. annuum var. longum türüne ait sertifikalı 
tohumlar kullanılmıştır. In vivo uygulamalarda sekiz haftalık fidelerin yapraklarına Auxi Gro 
0.4g/L, 0.8g/L, 1.6g/L dozlarında, Crop Set isimli bitki aktivatörü ise 0.6ml/L, 1.2ml/L, 2.4ml/L 
dozlarında spreyleme yolu ile püskürtülmüştür. Aynı uygulamalar in vitro yetiştirilip steril 
edilmiş toprak içeren viyollere aktarılan sekiz haftalık fidelerin yapraklarına da spraylama yolu 


