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Suillus bovinus izolatının besin tercihi; buğday agar, arpa agar, pirinç agar, soya agar, yulaf unu 
agar, malt ekstrakt agar, patates dekstroz agar, glukoz malt yeast agar, Yang ortamı gibi 15 farklı katı 
besiyerlerinde test edilmiştir. Katı besiyerinde inceleme parametreleri olarak 10 günlük inkübasyon 
sonundaki fungal koloni çapı (mm), koloni kuru ağırlığı (mg) ve büyüme oranı (mm/gün) 
belirlenmiştir. Farklı inkübasyon sıcaklığı, besiyeri başlangıç pHsı ve inokülant miktarı değerlerinin 
organizmanın biyomas gelişimine etkisi katı ve/veya sıvı besi ortamlarında belirlenmiştir. Suillus 
bovinus izolatı tarafından biyomas üretimini olumlu yönde etkileyen çevresel ve besinsel faktörler 
istatistiksel Plackett-Burman deney tasarımı kullanılarak belirlenmiştir. Son olarak elde edilen 
biyomasın protein değeri klasik bir protein kaynağı olan yumurta ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Koloni çapı (mm) ve fungal büyüme oranı (mm/gün) değerlerine göre kullanılan 
besiyerleri arasında buğday, arpa ve nohut agar besiyeri daha uygun olduğu belirlenmiştir. Fakat 
yulaf unu agarda koloni kuru ağırlığı daha yüksek olarak belirlenmiştir. Suillus bovinus’ un biyokütle 
üretimini artıran inkübasyon sıcaklığı, besiyeri başlangıç pHsı ve inokülant miktarı değerleri sırası 
ile 25 °C, pH: 5 ve % 3 olarak belirlenmiştir. Suillus bovinus’ un protein içeriği (% 27.32), tavuk 
yumurtasından (% 12) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Alternatif bir protein kaynağı olarak Suillus bovinus tarafından biyomas üretim koşulları 
optimize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Suillus bovinus, Plackett-Burman
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Amaç: Ülkemiz ekolojik ve coğrafi yapısı gereği makrofungus yönünden çok zengindir. Özellikle 
sonbahar ve ilkbahar aylarında yurdumuzda bol miktarda makrofungus yetişmekte ve halkımız 
tarafından toplanarak tüketilmekte, hatta pazarlarda satılmaktadır. Ancak, halkın bu konuda yeterli 
bilgi donanımına sahip olmaması nedeniyle çoğu zaman zehirlenmeler hatta buna bağlı ölümler 
meydana gelmektedir. Bu çalışmada Bodrum’da meydana gelen mantar zehirlenmesine neden olan 
zehirli mantar türünün tanıtımı amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan mantar örnekleri Bodrum’da yapılan arazi 
çalışmalarında toplanmıştır. Toplanan örneklerin arazide fotoğrafları çekilmiş, morfolojik ve 
ekolojik özellikleri kayıt altına alınmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler üzerinde mikroskobik 
çalışmalar yapılarak çeşitli kaynaklar eşliğinde teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra örnekler 
kurutularak fungaryum materyali haline getirilmiş ve Muğla Üniversitesi Fungaryumu’nda yerini 
almıştır. 

Bulgular: Teşhis edilen örneklerden zehirlenmeye neden olan türün Omphalotus olearius (DC.) 
Singer olduğu belirlenmiştir. 
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Omphalotus olearius, Muğla, Bodrum, İslamhaneleri Köyü, zeytin bahçesi, Muğla, 20.11.2011, 
H.Bas 3001.

Sonuçlar ve Tartışma: Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez O. olearius türünün neden olduğu bir 
zehirlenme kayıtlara geçmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Omphalotus olearius (DC.) Singer, zehirlenme, mantar
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Amaç: Bu çalışmada, önemli tarım zararlıları ile mücadelede kullanılabilecek etkin, güvenilir ve 
çevreye duyarlı bir fungal mücadele etmeninin belirlemesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemiz açısından önemli bir tarım zararlısı olan danaburnu (Gryllotalpa 
gryllotalpa, Orthoptera: Gryllotalpidae) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki çeşitli tarım alanlarından 
toplandı ve yeterince havalandırma açıklığı bulunan plastik kutularda laboratuara getirildi. 
Böcekler canlı, ölü ve hastalıklı olmak üzere farklı kaplarda muhafaza edildi. Gerek arazi 
çalışmaları sırasında gerekse laboratuara getirilenler arasında fungal enfeksiyon sonucu öldüğü 
tespit edilen kadavralardan fungal örnekler Patates Dekstroz Agar (PDA) besiyerine ekildi. Ekim 
yapılan petriler 28°C’de 4 gün inkübasyona bırakıldı. Büyüme tespit edilen petrilerden morfolojik 
özelliklerine göre saflaştırma işlemi gerçekleştirildi. Saflaştırılan funguslar morfolojik ve moleküler 
karakterizasyon yöntemleriyle tanımlandı. İzolatların hem kendi aralarındaki hem de benzerleri ile 
olan akrabalık dereceleri filogenetik ağaçlar çizilerek belirlendi. Virulanslarının belirlenmesi için 
fungal izolatlar 1 × 107 spor/ml konsantrasyonunda Galleria mellonella larvaları üzerinde 28°C’de, 
%60 nem ortamında, 15 gün süre ile test edildi. İzolatların Gryllotalpa gryllotalpa, Agrotis segetum 
ve Agriotes lineatus üzerindeki testlerine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. 

Bulgular: G. gryllotalpa’dan yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda 15 fungal izolat elde edildi. 
Moleküler ve morfolojik karakterizasyon sonucunda izolatların Beauveria bassiana (Gg-1), 
Clonostachys rosea (Gg-2, Gg-3, Gg-4, Gg-5, Gg-6, Gg-8, Gg-9, Gg-13, Gg-15), Metarhizium 
anisopliae (Gg-7, Gg-12, Gg-14) ve Myriodontium keratinophilum (Gg-10, Gg-11) oldukları 
tespit edildi. İnsektisidal aktivite çalışmaları sonucunda Gg-1’nin 5. gün, Gg-3, Gg-11ve Gg-
12’nin 10. gün sonunda G. mellonella larvaları üzerinde %100 ölüme sebep olduğu tespit edildi. 
Diğer izolatların da G. mellonella üzerinde farklı düzeylerde insektisidal etkilere sahip oldukları 
belirlendi. 

Sonuç: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki farklı tarım alanlarından toplanan 100 adet G. 
gryllotalpa’dan 15 fungal izolat elde edildi. Danaburnunda ilk kez yapılan böyle bir çalışma ile elde 
edilen izolatların Beauveria (1), Clonostachys (9), Metarhizium (3) ve Myriodontium (2) cinslerine 
ait olduğu tespit edildi. Beauveria ve Metarhizium en iyi bilenen entomopatojenik funguslardır. 
Ayrıca, Clonostachys rosea türünün entomopatojenisi ile ilgili bu güne kadar literatürde tek bir 


