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Amaç: Sunulan çalışmada, farklı DDVP (Diklorvos) oranlarının (2.00, 4.00, 6.00, 8.00 µl/100 g 
besin) Galleria mellonella’nın total protein ve total karbohidrat miktarlarına etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Stok kültüründen elde edilen 2. evre G. mellonella larvaları, 20 şer 
adet kontrol ve 2, 4, 6, 8 µl/100g DDVP içeren besinlerin üzerine bırakıldı. Bu deney besinleri 
stok kültürün bulunduğu laboratuvar koşullarına alınarak larvaların gelişmeleri sağlandı. Deney 
besinlerindeki larvaların gelişimleri düzenli aralıklarla takip edildi. Larvaların gelişimleri 8. evreye 
ulaştığında besinlerden alınarak protein analizi için 4’er adet ve karbohidrat analizi için 1’er adet 
tartıldı ve numaralandırılarak daha sonra deneylerde kullanılmak üzere -80 oC de muhafaza edildi. 

Bulgular: Besinin 4.00 µl ve 6.00 µl DDVP içermesi durumunda, kontrol grubunda 20.78 mg 
total protein miktarı önemli ölçüde artarak sırasıyla 23.36 mg ve 23.66 mg olarak gerçekleşmiştir. 
Denenen diğer besinlerde kontrol grubuna göre gözlenen artış istatistikî olarak önemli 
bulunmamıştır. Deney besinlerinin kendi aralarında karşılaştırılması sonucunda istatistiki bir fark 
bulunamamıştır. Total karbohidrat miktarı besinin 8.00 µl DDVP içermesi durumunda önemli 
ölçüde arttığı gözlenmektedir (85.69 mg). Denenen diğer besinlerin gerek kendi aralarında gerekse 
kontrol grubuna göre karşılaştırılması sonucu istatistikî olarak bir fark gözlenmemiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmalarda önemli insektisitlerden biri olan DDVP’nin Galleria mellonella‘ nın 
total protein ve total karbohidrat miktarları üzerine önemli etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. 
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Amaç: Sunulan çalışmada, farklı DDVP (Diklorvos) oranlarının (2.00, 4.00, 6.00, 8.00 µl/100 g 
besin) Galleria mellonella’nın total karbohidrat ve lipit miktarlarına etkileri araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Stok kültüründen elde edilen 2. evre G. mellonella larvaları, 20 şer adet 
kontrol ve 2, 4, 6, 8 µl/100g DDVP içeren besinlerin üzerine bırakıldı. Besinler stok kültürün 
bulunduğu laboratuvar koşullarına alınarak larvaların gelişmeleri sağlandı. Deney besinleri 
düzenli aralıklarla kontrol edildi. Larvaların gelişimleri 8. evreye ulaştığında besinlerden alınarak 


