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Amaç: Günümüzde biyolojik mücadele, ekosistemdeki zararlı böcek türlerinin parazitik yararlı 
böcek türleri ile yok edilmesi veya kontrol altına alınabilmesi için kimyasal mücadeleden daha 
fazla tercih edilen bir yöntemdir. Pimpla turionella L. Hymenoptera ordosuna ait parazitoid bir tür 
olup birçok lepidopter pupunu parazitlemesinden dolayı önemli bir biyolojik mücadele ajanıdır. 
Ekosisteme zarar veren önemli etmenlerden biri çevre kirliliğidir ve ağır metaller bu etmenin en 
önemli sorumlularındandır. Yapılan çalışmada ağır metallerden Cu’ın farklı konsantrasyonlarının, 
kimyasal yapısı bilinen sentetik besinler kullanılarak Pimpla turionella L. ‘ nın yaşam süresi 
üzerine etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada uygun labaratuvar koşulları altında % 50 ‘lik bal çözeltisi ve 
Galleria mellonella hemolenfi ile beslenerek yetişen stok kültür kullanılmıştır. Deneylerde stok 
kültür böceklerinin Galleria mellonella puplarını parazitlemesi sonucu pupların açılmasıyla çıkan 
ergin ve henüz beslenmemiş Pimpla turionella L. dişileri kullanılmıştır. 1 kontrol grubu(sadece 
sentetik besin verilen) ve 4 farklı konsantrasyonda Cu eklenmiş sentetik besin grubu için 5 ayrı 
üstü kapalı behere 5’er dişi konulmuştur. Her gün aynı saatte pişirme kağıdı parçaları üzerine ince 
damlalık yardımı ile konulan besinler beherlere 1 saat süre ile bırakılmıştır. Deney boyunca her gün 
düzenli aralıklarla beherlerdeki ölüm oranı kontrol edilmiştir.

Bulgular: Farklı bakır konsantrasyonlarının, sentetik besine eklenerek üzerinde denendiği 
Pimpla turionella L. dişilerinin yaşam süresine etkilerinin araştırıldığı çalışmada en uzun yaşam 
süresi beklenildiği gibi kontrol grubu dişilerinde görülmüştür. En düşük yaşam süresi en yüksek 
konsantrasyon uygulanan dişilerde gözlenmiştir. Bakır konsantrasyonu düştükçe Pimpla turionella 
L. ergin dişilerinin yaşam süreleri ters orantılı olarak artmıştır.

Sonuç: Yapılan çalışma önemli bir biyolojik mücadele ajanı olduğu için kitle halde üretimi 
amaçlanan Pimpla turionella L. ‘ nin, önemli çevre kirleticileri olan ağır metallerden Cu ‘dan 
dikkate değer ölçüde zarar gördüğünü göstermiştir.


