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(Hymenoptera: Braconidae)’un Ömür Uzunluğu ve 

Parazitleme Kapasitesi Üzerine Etkisi 
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Amaç: Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) depolanmış ürünlerde zarar yapan Lepidopter 
larvalarına karşı kullanılan etkili bir biyolojik mücadele ajanıdır. Ergin dönemde alınan besin 
parazitoitin fizyolojisini ve dolayısıyla ömrünü etkilemektedir. Bu çalışmada B. hebetor erginlerinin 
ömür uzunluğu ve parazitleme kapasitesi üzerine beslenme sıklığının etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: B. hebetor erginleri 27±1°C ve % 70±5 nispi neme ve 14:10 
(Aydınlık:Karanlık) saatlik ışıklama süresine ayarlanmış yetiştirme odasında üretildi. Dişi ve 
erkekler (<24 saat) cam tüplere birer birer yerleştirildi ve 2, 3, 4, 5 ve 6 gün arayla sulandırılmış bal 
(1:1) ile beslendi. Denemeler 6 tekerrürlü olarak kuruldu ve erginler ölünceye kadar gözlendi 
ve sonuçlar kaydedildi. 

Bulgular: Araştırma sonucunda beslenme aralığı uzadıkça ömrün azaldığı görülmüştür. 2, 3, 4, 
5 ve 6 günde bir beslenen dişilerin ortalama ergin ömür uzunluğu sırasıyla 59, 47, 40, 22 ve 8 
gün; erkeklerde ise 52, 48, 42, 38 ve 31 gün olarak belirlenmiştir. Beslenme aralığı (sıklığı) ve 
cinsiyetler arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda beslenme aralığının B. hebetor dişi ve erkek ömrü üzerine 
ve parazitleme kapasitesi üzerine etki etmiştir. Bal gibi karbonhidrat kaynaklarının parazitoitin 
üretiminde önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bracon hebetor, beslenme sıklığı, larva parazitoiti, ömür uzunluğu
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 Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkileri
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Amaç: Serbest radikaller yara iyileşmesi de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik reaksiyonlarda 
önemli roller oynarken, aynı zamanda da birçok hastalığın patogenezinde etken olabilirler. Serbest 
radikaller ve hastalıklar arasındaki ilişki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengeye 
bağlıdır. Eksojen olarak trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF) uygulanmasının yara iyileşme 
oranının arttırılması ve iyileşmenin hızlandırılması üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda PDGF’nin rat sırtında oluşturulan normal kesi yaralarında 3. günde yara dokusu 
antioksidan kapasitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.


