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Bombyx mori L. (Lepidoptera; Bombycidae) 
Besin Miktarına Bağlı Gelişim 
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 Gelişim biyolojisinde açıklanması zor olan 
problemlerden biri vücut büyüklüğü ile canlıyı 
oluşturan yapıların büyüklüğünü düzenleyen 
faktörlerin neler olduğudur. Canlının gelişimi ve 
organların büyümesinin genetik ve çevresel 
faktörlere bağlı olarak; moleküler ve fizyolojik 
mekanizmalar tarafından düzenlendiği 
bilinmektedir Böceklerde büyümenin moleküler 
mekanizması çerçevesinde; hücre büyümesi ile 
alınan besin arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkide 
insulin sinyalinin normal büyümenin gerçekleşmesi 
için şart olduğu belirtilmektedir. 
 Yapılan çalışmada ipekböceklerinde de 
gelişim, besin miktarına bağlı olarak izlenmiştir. 
Normal besin miktarı (30gr) ile beslenen kontrol 
grubunun gelişimi göz önünde bulundurularak 20gr 
(grup I) ve 10gr (grup II) besin verilen gruplardaki 
gelişim farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 
Larval sürecin uzamasında ve koza örme 
davranışında ortaya çıkan gecikme, alınan besin 
miktarına bağlı olarak I. grupta çok belirgin bir 
farklılık göstermemesine karşın II.grupta belirgin 
farklılıklar izlenmiştir. Gruplar arasındaki 
farklılıklar besin-hormon ilişkisine 
bağlanabilmektedir. Besin miktarının azlığında 
salınan hormon miktarının da azaldığı 
bilinmektedir. Bombyx mori larvalarının da 
büyüklükleriyle doğru orantılı olarak koza 
ördükleri, pupa ve kelebek oldukları görülmüştür. 
Larvaların gelişimi esnasında, ancak kritik ağırlık 
denilen ağırlığı geçen larvaların başkalaşım 
geçirmeleri önemli bir noktadır. Koza boyutundaki 
farklılıkların ise ipek miktarını etkileyeceği açıktır  
 Holometabol gelişim gösteren Bombyx 
mori’de yumurtadan çıkıştan itibaren kelebek 
oluncaya kadar geçirilen tüm evreler bir zincirin 
halkaları olarak kabul edilirse, zincirin larval 
evresinde meydana gelecek beslenmeye bağlı 
gelişim bozukluklarının son halkaya kadar uzandığı 
ve ipekböceği gelişiminde anomaliler meydana 
geldiği belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bombyx mori, besin, gelişim  
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Avrupa yaprak bükeni, Archips rosanus 

(L.) (Lepidoptera:Tortricidae)  elma bahçelerinde 
genellikle ikincil, özellikle mücadele yapılamayan 
bahçelerde birincil önemli bir zararlıdır. Çalışmada 
Çakıt Vadisi’nde A. rosanus üzerindeki parazitoid 
türler, bu türlerin etkinliği ve zararlı ile birlikte 
populasyon gelişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Denemeler Çakıt Vadisi’nde( Adana-Niğde) 10-20 
yaşlı elma ağaçlarında (Stark Crimson, Golden, 
Starking ve Misket) yürütülmüştür. Yumurta 
üzerinde ayda bir, diğer dönemler üzerinde haftalık 
yapılan örneklemelerle toplanan 420 yumurta 
paketi, 2085 larva ve 520 pupa denemelerde 
kullanılmıştır. Her bir biyolojik dönem kendi 
özelliklerine göre laboratuvarda kültüre alınmış ve 
yapılan günlük kontrollerle çıkan parazitoidler 
alınarak uzmanları tarafından teşhis edilmiştir.  

A. rosanus’un yumurta, larva ve pupa 
dönemlerinde beslenen toplam 14 parazitoid tür ve 
5 hiperparazitoid tür tespit edilmiştir. Bunlar: 
Trichogramma dendrolimi Mats. (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae), Dolichogenidea laevigatus 
(Ratzeburg), Dolichogenidea immissus (Papp), 
Apanteles sp, Microgastrinae sp 1..(Hym.: 
Braconidae) ve Lissonata rubricosa Brischke, 
Scambus elagans Woldstet, S. (Atelophadnus) 
rufator Aubert, Campopleginae sp 1., Phytodietus 
polyzanias Forster, Itoplectis maculator F (Hym.: 
Ichneumonidae), Hockeria sp. (Hym.: Chalcididae), 
Monodontomerus aereus Walker (Hym.: 
Torymidae), Nemorilla floralis (Fallen) (Dip.: 
Tachinidae) ve Pteromalus sp. 
(Hym.:Pteromalidae),  5 adet hiperparazitoid 
Barycapus talitzkii (Kostjukov) (Hym.: Eulophidae) 
and Dibrachys cavus Walker,  D. boarmiae Walker, 
Stictopistus sp. (Hym.:Icneumonidae), Perilamphus 
tristis Mayr. (Hym.: Perilamphidae) olarak 
belirlenmiştir. 

Her iki yılda en yaygın parazitoid türler, L. 
rubricosa (%50.67;30.37), D. laevigatus 
(%18.67;23.08)  ve I. maculator (%6.67;12.82) 
olarak belirlenmiştir. Bu türlere ait parazitleme 
oranları 2001 yılı için sırasıyla % 8.4;%3.5;%5, 
2002 yılı için sırasıyla %3.4;%2.5;%3.3 olarak 
saptanmıştır. Tüm türler için toplam parazitleme 
oranı 2001 yılında % 28.4, 2002 yılında % 16.5 
olarak bulunmuştur. Çalışmada Cakıt vadisinde A. 
rosanus üzerinde zengin bir parazitoid 
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kompleksinin oluştuğu belirlenmiştir. Bu 
parazitoidlerden A. ater, D. immissus, 
Microgastrinae sp.1, S. elegans, Monodontomerus 
aereus, N. floralis sadece 1 lokalitede saptanmış ve 
parazitleme oranları çok düşük kalmıştır. D. 
Leavigatus, L. rubricosa zararlı larvaları üzerinde, 
I. maculator ise zararlı pupaları üzerinde en yaygın 
parazitoid olarak belirlenmiştir.  
 Sonuç olarak Çakıt Vadisi’nde elmada 
zararlı A. rosanus üzerinde var olan parazitoid 
kompleksinin zararlıyı baskı altına almakta yeterli 
olmadığı belirlenmiştir. Ancak, parazitoidlerin, 
zararlının ilk çıkışından itibaren yumurta, tüm larva 
dönemlerinde prepupa ve pupa dönemlerinde 
etkinlik göstermesi, farklı türlerin zararlının farklı 
dönemlerine özelleşerek rekabetten kaçması ve ilaç 
uygulamalarının sınırlayıcı etkilerinden 
kurtulduktan sonra bazı türlerin hızlı bir artış 
göstermesi gibi özellikleri göz önüne alındığında 
gerekli önlemler alındığı takdirde A. rosanus 
üzerindeki parazitoid etkisinin kuvvetli bir şekilde 
artabileceği düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Archips rosanus, yaprak 
büken, doğal düşman, parazitoid, biyolojik 
mücadele  
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Bu çalışmada ülkemizin farklı 
bölgelerinden toplanan Trichogramma türleri 
üzerine ortam sıcaklığının etkileri araştırılmıştır. 
Trichogramma evanescens Westwood Adana Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsünden Trichogramma 
brassicae Bezdenko, İzmir (Bornova) Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsünden ve 
Trichogramma cacoeciae ise Trakya bölgesinden 
elde edilerek laboratuar ortamında kültüre 
alınmıştır. Stok kültürden alınan parazitoidler 13, 
18, 24, 27, 30 ve 35ºC, 70 ±5 bağıl nem ve 14:10 
saat (Aydınlık : karanlık) ışıklanma periyoduna 
ayarlanmış iklimlendirme odalarında gelişmeye 
bırakılmıştır. Parazitoidin farklı sıcaklık 
derecelerindeki parazitleme oranı, ergin çıkışı, 
cinsiyet oranı, gelişme süresi, ömür uzunluğu ve 
yürüme hızları araştırılmıştır. Her 3 parazitoid için 
en yüksek parazitleme 24, 27 ve 30ºC sıcaklıklarda 

elde edilmiştir. Bütün sıcaklık derecelerinde 
parazitleme bakımından T. evanescens’in diğer iki 
türe göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 
Parazitlenmiş yumurtalardan ergin çıkışı 
bakımından da benzer durum görülmüştür. Bütün 
uygulamalarda çıkan erginlerin büyük bir kısmını 
dişi bireyler oluşturmuş ve dişi birey çıkışı 
bakımından sıcaklık dereceleri arasında önemli bir 
fark gözlenmemiştir. Bütün parazitoidler için artan 
sıcaklığa bağlı olarak gelişme süresi azalmıştır. 
13ºC’de T. brassica diğer iki türe nazaran daha geç 
erginleşmiştir. 30ºC’de ise gelişme süresi 
bakımından türler arasında farklılık görülmemiştir. 
35ºC’de T. evanescens ve T. cacoeciae türleri pupa 
evresine kadar ulaşmış fakat ergin çıkışı 
görülmemiştir. Aynı sıcaklıkta T. brassicae pupa 
evresine ulaşamamıştır. Düşük sıcaklıklarda 
parazitoidlerin yürüme hızlarında azalma 
gözlenmiştir. Her üç parazitoid türüne ait erginler 
13ºC’de diğer sıcaklık derecelerine göre daha uzun 
süre yaşamışlardır. Sonuç olarak T. evanescens’in 
farklı sıcaklıklardaki parazitoid kalitesinin diğer 2 
türden daha iyi olduğu gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Parazitoid, Yürüme hızı, 
cinsiyet oranı, ömür uzunluğu, parazitleme  
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Dev kabuk böceği Dendroctonus micans 

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Avrupa ve 
Asya’daki ladin ormanlarında büyük zararlara 
neden olan önemli bir zararlıdır. Ülkemizde mevcut 
yayılışını sürekli genişletmekte olan bu böcek ile 
mücadele tüm dünyada büyük umutlar vaat etmesi 
nedeniyle bu zararlının doğal düşmanı, etkin ve 
özgün yırtıcısı olan predatör böcek, Rhizophagus 
grandis (Gyll.) ile yapılmaktadır. Bu çalışmada 
öncelikle biyolojik mücadele amacıyla önemli bir 
zararlı olan D. micans’ta hastalık oluşturan doğal 
organizmalar tespit edilmiş ve tespit edilen bu 
organizmaların R. grandis’e geçişi araştırılmıştır. 
Çalışma süresince D. micans’ta bilinen patojeni 
Helicosporidium’a ilave olarak ilk kez 3 yeni 
patojen daha bulunmuştur. Bu patojenlerin biri 
Metschnikowia typographi, diğer ikisi, Mattesia ve 


