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Amaç: Trabzon’daki depolardan toplanan öğüntülerden yeni toksin kombinasyonlu Bacillus 
suşlarının farklı alt türlerini belirlemek amacıyla bakteri izolasyonu yapıldı. Bu bakteriyal 
izolatların morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonları gerçekleştirildi ve 
depo zararlıları üzerindeki insektisidal etkileri tespit edildi.

Gereç ve Yöntem: Bacillus cinsine ait 26 bakteriyal izolat elde edildi. Bunlar B1-5, F2-7, N1-
10 ve Bg1-5 olarak kodlandı. Bu izolatların öncelikle kolonial sonra ise hücresel özellikleri ışık 
mikroskobuyla, fizyolojik özellikleri manual testler ile biyokimyasal özellikleri ise API kitleri 
kullanılarak tespit edildi. Moleküler karakterizasyonları için ise 16S rDNA baz dizileri ve Cry gen 
içerikleri belirlendi. İzolatların Plodia interpunctella (kuru meyve güvesi) 3. dönem larvaları ve 
Sitophilus granarius erginleri üzerinde biyoassay çalışmaları yapıldı. 

Bulgular: Yapılan karakterizasyon çalışmaları sonucunda yüksek insektisidal etkiye sahip Bg2 
izolatının Bacillus sp., Bg5 izolatının Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, B4 izolatının Bacillus 
amyloliquefaciens, oldukları tespit edildi. Elde edilen sonuçlara göre Bg5 numaralı izolatta cry1; 
B2, B3, N6 ve N7 numaralı izolatlarda ise cry3 geni belirlendi. Biyoassay sonuçlarına göre en 
yüksek insektisidal etkiler Bg5 numaralı izolat tarafından %100 oranıyla P. interpunctella larvaları 
üzerinde, B4 numaralı izolat tarafından ise %63.3 oranıyla S. granarius erginleri üzerinde 
gerçekleşti. 

Sonuç: Özellikle yüksek insektisidal etki gösteren Bg5 numaralı izolatın (Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki) lepidopteran depo zararlıları ile mücadelede etkili bir kontrol ajanı olabileceği 
düşünülmektedir.
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Amaç: Bir böcek virüsü olan Chilo iridesent virüs (CIV)’e ait ekzonükleaz (012L) geninin 
transkriptomik analizi ve bakülovirus ekspresyon vektör sisteminde ifade edilmesi.


