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Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera,
Gelechiidae) mücadelesinde Bacillus thuringiensis var.
kurstaki ve bazı çevre dostu pestisitlerin etkileri1
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Efficacy of Bacillus thuringiensis var. kurstaki and some environmentally
friendly pesticides on the Tomato moth, Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae)

Abstract: The efficacy of Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) and some
environmentally friendly pesticides, along with clorantraniliprole (CTPR)+abamectin,
against the Tomato moth, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae), which is
injurious to tomato, were studied in 2010-2011 in two greenhouses and under field
conditions in Reyhanlı (Hatay), Turkey. For this purpose, Bt (100 g/hl) and thiodicarb (60
g/hl) were tested in a commercial greenhouse. The experiment was conducted with 3
replications, 10 plants of each plot were cleared from infested parts before the application.
Fifteen days after the application, infested leaflets and fruits were counted. Infestation rates
were 1.67% ± 0.22 and 2.23% ± 0.20 for Bt, 3.03% ± 0.45 and 2.15% ± 0.25 for thiodicarb
and 21.20% ±2.03 and 16.50%±0.51 for untreated plots, respectively. In the MKU campus
greenhouse, Bt (100 g/hl), cyromazine (20 g/hl), diflubenzuron (50 g/hl), lufenuron (30
ml/hl) and CTPR+abamectin (80 ml/hl) were tested with 3 replications. One of the trials
was conducted according to the method described above, and the other one was conducted
according to the Ministry‟s standard method (except the day of counting to be the 15th
day). Leaflet infestation levels for the trial in the campus greenhouse for the above
mentioned pesticides were 15% ± 1.15, 24.42% ± 1.74, 25.97% ± 2.55, 32.33% ± 4.16,
and 4.94% ± 0.67, respectively, while the untreated control was 23.45% ± 3.85. The mean
numbers of live larvae per plant for Bt, cyromazine, diflubenzuron, lufenuron and
CTPR+abamectin plots were 0.12, 0.28, 0.34, 0.07 and 0.17, respectively, and 0.38 for the
untreated control. In conclusion, CTPR+abamectin appears to be the most effective
pesticide, followed by Bt. Bt applications were also effective in controlling T. absoluta
damage under field conditions in Reyhanlı. The results of the present study suggest that the
use of Bt, an environmentally friendly bio-pesticide considered safe for human health, to
reduce T. absoluta damage in tomatoes should be further investigated in larger trials.
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Özet: Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae) 2010-2011
yıllarında domates yetiĢtirilen iki serada (Kırıkhan-Hatay‟da bir üretici serasında ve
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Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) uygulama serasında) araĢtırılmıĢ; ayrıca sera
çalıĢmalarında elde edilen sonuçlar, 2011 yılında Reyhanlı (Hatay)‟da bir üretici tarlasında
gözlenmiĢtir. ÇalıĢmalar Kırıkhan‟daki serada Bt (100 g/hl) ve thiodicarb (60 g/hl) ile
yapılmıĢtır. Deneme üç tekerrürlü olarak kurulmuĢ; her parselde 10‟ar bitkide bulaĢık
yaprakçıklar uzaklaĢtırılarak ilaçlar uygulanmıĢtır. Uygulamadan 15 gün sonra bulaĢık
yaprakçık ve meyve oranları belirlenmiĢtir. Bu denemedeki yaprakçık ve meyvelerde
bulaĢma oranları Bt parsellerinde % 1.67 ± 0.22 ve % 2.23 ± 0.20, thiodicarb‟da % 3.03 ±
0.45 ve % 2.15 ± 0.25 ve Ģahitte % 21.20 ± 2.03 ve % 16.50 ± 0.51 olarak belirlenmiĢtir.
MKÜ serasında ise Bt (100 g/hl), cyromazine (20 g/hl), diflubenzuron (50 g/hl), lufenuron
(30 ml/hl), CTPR+abamectin (80 ml/hl) üç tekerrürlü olarak denenmiĢtir. MKÜ serasındaki
denemeler, biri Bakanlık standart yöntemine (sayım 15 gün sonra yapılacak Ģekilde
değiĢtirilerek), diğeri yukarıda belirtilen yönteme göre değerlendirilmiĢtir.Bu denemde
yaprakçık bulaĢma oranları Bt parselinde ortalama % 15.0 ± 1.15; cyromazine‟de % 24.42
± 1.74; diflubenzuron‟da % 25.97 ± 2.55; lufenuron‟da % 32.33 ± 4.16;
CTPR+abamectin‟de % 4.94 ± 0.67 ve Ģahitte‟de % 23.45±3.85 olmuĢtur. Bu serada
yapılan diğer denemede bitki baĢına canlı larva sayısı Bt parselinde 0.12; cyromazine‟de
0.28; diflubenzuron‟da 0.34; lufenuron‟da 0.07; CTPR+abamectin‟de 0.17 ve Ģahitte 0.38
olmuĢtur. Reyhanlı‟da yapılan tarla denemesinde de Bt’nin T. absoluta zararını önlemede,
uygulama yapılmayan Ģahit parsellere göre etkili olduğu gözlenmiĢtir. T. absoluta
mücadelesinde CTPR+abamectin en etkili ilaç olarak gözlenmiĢ, bunu Bt izlemiĢtir.
Domates yetiĢtiriciliğinde T. absoluta zararının önlenmesinde insan ve çevre sağlığı
yönünden güvenli bir biyo-pestisit olarak Bt’nin kullanılabileceği vurgulanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Tuta absoluta, çevre dostu pestisitler, Bacillus thuringiensis var.
kurstaki

GiriĢ
Güney Amerika kökenli önemli bir domates zararlısı olan Domates güvesi, Tuta
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera, Gelechiidae) ilk olarak 1964 yılında Arjantin‟de
ve daha sonraları diğer Güney Amerika ülkelerinde görülmüĢ; 2006‟da Ġspanya‟da
tespit edildikten sonra Avrupa ve Akdeniz havzasına yayılmıĢtır (Ripa et al. 1995;
Barrientos et al. 1998; Estay 2000). Bu zararlı böcek Türkiye‟de ilk kez Urla
(Ġzmir)‟da Ağustos 2009‟da belirlenmiĢ (Kılıç 2010) ve kısa zamanda Ege,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sera ve açık alan domates
yetiĢtiriciliği yapılan yörelere yayılmıĢtır (Erler et al. 2010; Doğanlar & Yiğit
2011).
Tuta absoluta larvaları yaprak ve meyvelerinde oluĢturduğu geniĢ galeriler
sonucunda tarla ve sera domates üretiminde % 50-100‟e varan oranlarda verim ve
kalite kaybına sebep olabilmektedir (Méndez 2010; Brambila 2011).
Tuta absoluta’nın birçok doğal düĢmanı tespit edilmiĢ olmakla birlikte, bunlar
sözkonusu zararlı böceği önlemekte genellikle yeterli olamamaktadır (Miranda et
al. 1998; Maria et al. 2004; Luna et al. 2007; Marchiori et al. 2007; Bajonero
2008; Cabello et al. 2009; Kabiri et al. 2010; Doğanlar & Yiğit 2011). Tarım
alanlarında zararlı türlerle savaĢta baĢlıca yöntem olarak kimyasal savaĢın
uygulanması, bunların yüksek maliyetleri dolayısıyla kârın azalmasına ve doğal
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düĢman popülâsyonlarının yok olmasına (Campbell et al. 1991); domates
meyvelerinde insektisit kalıntıları sorununa (Walgenbach et al. 1991) ve dirençli T.
absoluta ırklarının geliĢmesine sebep olmaktadır (Siqueira et al. 2000a; Siqueira et
al. 2000b; Lietti et al. 2005; van Deventer 2009). Ülkemizde sözkonusu ilaçlarla
yapılan bilinçsiz uygulamaların sebzelerde kalıntı sorunlarına yol açması, insan
sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir risk oluĢturabilmektedir. Nitekim
2010 yılında T. absoluta ile mücadelede kullanım izni alan geniĢ etkili pestisit,
chlorantranilipirole (CTPR)+abamectin‟in (LD50=10 mg/kg), özellikle sera
domates yetiĢtiriciliğinde sık aralıklarla yaygın olarak kullanıldığının gözlenmesi
bu kuĢkuyu arttırmaktadır. Söz konusu böceğin zararının önlenmesinde insan ve
çevre sağlığı açısından daha güvenli olan pestisitlerin kullanıma sunulması önem
taĢımaktadır.
Bu çalıĢmada domateste T. absoluta zararının önlenmesinde entomopatojen
bakteri, Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) ile çevre dostu olarak bilinen
thiodicarb, cyromazine, diflubenzuron ve lufenuron etken maddeli pestisitlerle
yürütülen deneme sonuçlarına yer verilmiĢtir.

Materyal ve yöntem
ÇalıĢmalar 2010-2011 yıllarında Kırıkhan (Hatay)‟da bir üretici serasında ve
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) uygulama serasında üç deneme olarak
yürütülmüĢ; ayrıca sera çalıĢmalarında elde edilen sonuçlar, 2011 yılında Reyhanlı
(Hatay)‟da bir üretici tarlasında gözlenmiĢtir.
Kırıkhan‟da üretici Ģartlarında T. absoluta ile ortalama % 17 oranında bulaĢık
yaprakçık tespit edilen bir domates serasında kurulan denemede Bacillus
thuringiensis var. kurstaki (Bt, Delfin WG, 32000 IU/ mg), (100 g/hl) + toz Ģeker
(150 g/hl) ve thiodicarb (Larvin, 60 g/hl) kullanılmıĢ ve deneme üç tekerrürlü
olarak yürütülmüĢtür. Bt uygulaması ilk ilaçlamadan bir hafta sonra tekrarlanmıĢtır.
Uygulama öncesinde 30‟ar bitkiden oluĢan her parselin orta bölümünde yer alan
10‟ar bitkide bulaĢık yaprakçıklar uzaklaĢtırılmıĢtır. Ġlaçlar 3 atm basınçta çalıĢan
konik hüzme memeli bir sırt pülverizatörü ile uygulanmıĢ; Ģahit parsele su
püskürtülmüĢtür. Uygulamadan 15 gün sonra bulaĢık yaprakçık ve meyve oranları
belirlenmiĢtir.
Mustafa Kemal Üniversitesi uygulama serasında Bt (100 g/hl) + toz Ģeker (150
g/hl), cyromazine (Cabaret 75 WP, 20 g/hl), diflubenzuron (Kitinaz 25 WP, 50
g/hl), lufenuron (Taval 5 EC, 30 ml/hl) ve Bakanlıkça kullanma izni verilen
pestisit, clorantraniliprole (CTPR)+abamectin (Voliam Targo, 80 ml/hl) üç
tekerrürlü olarak iki yöntemle denenmiĢtir. Denemeler biri yukarıda açıklanan
yönteme; diğeri Tarım Bakanlığı‟nın standart ilaç deneme yöntemine (Anonymous
2014) göre, değerlendirme sayımı ilaçlamadan 14 gün sonra, sadece bir kez
yapılarak yürütülmüĢtür. Birinci denemede ilk ilaçlama 28/12/2010‟da yapılmıĢ, Bt
bir hafta aralıklarla 3 kez daha uygulanmıĢ, öteki pestisitler ilk ilaçlamadan 15 gün
sonra olmak üzere iki kez uygulanmıĢtır. Ġkinci denemede önsayımdan sonra,
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ilaçlama 24/02/2011‟de yapılmıĢ, Bt bir hafta aralıklarla 2 kez daha uygulanmıĢtır.
Sayımlar birinci denemede ilk ilaçlamadan 4 hafta sonra (28/01/2011), ikinci
denemede ise 2 ve 3 hafta sonra yapılmıĢtır (10-18/3/2011). Sayımlarda birinci
denemede her parselde 8-16 bitkide ortalama bulaĢık yaprakçık oranları; ikinci
denemede ise her parselden toplanan 20 bulaĢık yaprakçık stereo-mikroskopla
incelenerek canlı larva sayısı kaydedilmiĢtir.
Değerlendirmeler, üretici ve MKÜ seralarında yürütülen birinci deneme için %
bulaĢık yapakçık oranları üzerinden Abbott formülüne (Abbott 1925); MKÜ
serasında yürütülen ikinci deneme için canlı larva değerleri üzerinden HendersonTilton formülüne göre yapılmıĢtır (Henderson & Tilton 1955).
Sera çalıĢmalarında elde edilen sonuçları tarla Ģartlarında gözlemek amacıyla
Reyhanlı‟da 2011 yılında, sanayi tipi Albeni (Tat) ve Sükse (Genta) çeĢitlerinden
oluĢan 60 dekar alanındaki bir üretici tarlasında geniĢ parsel düzeninde deneme
kurulmuĢtur. Bu amaçla Nisan ayından itibaren mevsim baĢında kurulan ıĢık
tuzağında ilk T. absoluta erginleri yakalanmaya baĢladığında, çevrede yer yer
yaygınlık gösteren Domates lekeli solgunluk virus (Tomato spotted wilt virus)
hastalığı vektörü olan Frankliniella occidentalis (Pergande)‟i (Allen & Broadbent
1986, Doğanlar & Aydın 2009) önlemek amacıyla bir kez CTPR + abamectin
(Voliam Targo, 80 ml/hl) uygulanmıĢtır. Sözkonusu tarlada T. absoluta surveyleri
10 gün aralıklarla sürdürülmüĢ ve 20 gün boyunca yaprak ve meyvelerde T.
absoluta giriĢlerine, ayrıca F. occidentalis zararına ve sonraki günlerde Domates
lekeli solgunluk virus hastalığına rastlanmamıĢtır. Bu sürenin sonunda meyve
oluĢumu döneminde 6 gün aralıklarla Bt (Delfin, 100 g/hl) ) + toz Ģeker (150 g/hl)
karıĢımı gün batımı saatlerinde 3 kez uygulanmıĢtır. Bu uygulamalar sonucunda
önemli düzeyde T. absoluta zararı görülmediği için baĢka bir ilaçlama
yapılmamıĢtır. Ayrıca fungal hastalıkları önlemek amacıyla % 70 propineb 200
g/hl su uygulamaları yapılmıĢtır. Son uygulamadan 14 gün sonra 40-50 m
uzunluğundaki 4‟er sırada (4 tekerrür) yer alan 25‟Ģer bitkinin 100‟er yaprakçık ve
50‟Ģer meyvesinde her parselde ortalama bulaĢma oranları kaydedilmiĢ; Ģahit
parsellerde de aynı yöntemle sayımlar yapılarak sonuçlar Abbott (1925) formülüne
göre değerlendirilmiĢtir.

Bulgular ve tartıĢma
Kırıkhan‟daki üretici serasında ilaç uygulamasından 15 gün sonra parsellerdeki T.
absoluta ile bulaĢık yaprakçık oranlarına göre yapılan değerlendirme sonuçları
ġekil 1‟de verilmiĢtir.
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ġekil 1. Kırıkhan (Hatay)‟da sera domateslerinde Tuta absoluta zararının önlenmesinde
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (100 g/hl) ve thiodicarb (60 g/hl)
uygulamalarından 15 gün sonra bulaĢık yaprakçık ve meyve oranları (%).
Figure 1. Leaflet and fruit infestation ratios of Tuta absoluta (%) in Bacillus thuringiensis
var. kurstaki (100 g/hl), thiodicarb (60 g/hl) and untreated control plots after 15
days of the application in tomato greenhouse.

BulaĢık yaprakçık oranlarına göre T. absoluta zararının önlenmesinde Bt
ortalama % 91.92 ve thiodicarb ise ortalama % 90.58 etkili bulunmuĢtur.
MKÜ serasında aynı yöntemle yürütülen birinci denemede elde edilen sonuçlar
ġekil 2‟de verilmiĢtir.
Yaprak bulaĢıklık oranlarına göre T. absoluta zararının önlenmesinde
CTPR+abamectin ortalama % 78.9 ve Bt ortalama % 36.0 etkili bulunmuĢtur.
Meyve bulaĢıklık oranları ise sırasıyla ortalama % 2.26 ve % 2.76 olmuĢtur.
CTPR+abamectin‟in denemede yer alan diğer pestisitler içerisinde en yüksek etkiyi
verdiği görülmektedir (ġekil 2). Braham & Hajji (2012) de abamectin‟in T.
absoluta’ya 8.-12. günde % 66.6-94.0 oranlarında etkili olabildiği bildirilmiĢtir.
Bununla birlikte yılda 12 döl veren T. absoluta mücadelesinde günümüzde yüksek
etkiler veren sentetik pestisitlerin sık kullanımı sonucunda bu zararlı böceğin
kullanılan pestisitlere dayanıklı ırklar geliĢtirebilmesi kaçınılmazdır. Nitekim T.
absoluta’nın abamectin‟e Arjantin‟de 2.48 - 3.49 kat (Lietti et al. 2005);
Brezilya‟da ise 5.2-9.4 kat dirençli ırklar geliĢtirdiği bildirilmekte (Siqueira et
al.2001); Braham et al. (2012) da Tunus‟ta clorantraniliprole+abamectin (60
ml/hl)‟in T. absoluta’ya etki düĢüklüğünden (% 15-23) söz etmektedir. Öte yandan
bu pestisitin yaygın ve bilinçsiz kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından da
riskler taĢıdığı göz ardı edilmemelidir. ÇalıĢmada yer alan böcek geliĢim
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engelleyici özellikteki pestisitlerden T. absoluta zararını önlemede genellikle düĢük
etkiler elde edilmiĢtir (ġekil 2).
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ġekil 2. Tuta absoluta zararının önlenmesi amacıyla MKÜ serasında domateslerde Bacillus
thuringiensis var. kurstaki ve çevre dostu bazı pestisit uygulamalarında bulaĢık
yaprakçık ve meyve oranları (%).
Figure 2. Leaflet and fruit infestation ratios of Tuta absoluta (%) in Bacillus thuringiensis
var. kurstaki and some environmentally friendly pesticides, CTPR+abamectin and
untreated control plots in MKU campus greenhouse.

Brezilya‟da T. absoluta ile mücadelede diflubenzurona orta ve yüksek
düzeylerde dayanıklı ırkların geliĢmesi sonucu baĢarasızlıkla karĢılaĢıldığı
bildirilmiĢtir (Silva et al 2011). Güney ve Güneydoğu Avrupayı kapsayan bir
çalıĢmanın Türkiye denemelerinde yayıcı yapıĢtırıcı ile birlikte kullanıldığında
diflubenzuron‟un (Dimilin 80 WG + Silwet Gold (15 g+25 ml/hl)) uygulamadan 14
ve 21 gün sonra sırasıyla yaklaĢık % 55 ve % 45 oranlarında; Bt ve
diflubenzuronun ayrı ayrı uygulanması durumunda ise 14 gün sonra yaprak
zararlanmasına göre sırasıyla yaklaĢık % 85 ve % 90; diflubenzuron+Bt karıĢımının
ise % 100 etkili olduğu kaydedilmiĢtir (Chiot et al. 2011). ÇalıĢmamızda böcek
geliĢim engelleyici özellikteki pestisitlerden elde edilen etki oranlarının
düĢüklüğüne, yayıcı-yapıĢtırıcı özellikteki bileĢiklerin uygulama sırasında
katılmamıĢ olmasından kaynaklanabildiği değerlendirilmektedir.
Lufenuron‟un, Mısır‟da yapılan bir laboratuvar çalıĢmasında T. absoluta
mücadelesinde denenen insektisitler arasında etkili olarak bulunduğu bildirilmiĢtir
(Shehata et al. 2012). Bununla birlikte Galdino et al. (2011) Domates güvesi ile
kimyasal mücadelede, laboratuvar çalıĢmalarında etkili bulunan dozların tarla
Ģartları için geçerli olamayacağını vurgulamıĢtır.

Doğanlar et al.

19

Braham et al. (2012) da Tunus‟ta sera domateslerinde zararlı T. absoluta
larvalarına cyromazine (30 g/ hl)‟in % 25.8 oranında etkili olduğunu bildirmiĢtir.
Meyve bulaĢıklık oranları dikkate alındığında CTPR+abamectin‟den baĢka Bt
ile birlikte cyromazin ve lufenuronda da meyve bulaĢma oranları düĢük değerlerde
ortaya çıkmıĢ olmakla birlikte, bunlar içerisinde yaprak bulaĢma oranı en düĢük
olarak Bt parsellerinde görülmüĢtür (ġekil 2). Üretici serasındaki sonuçlar ile
karĢılaĢtırıldığında, MKÜ serasında Bt parsellerindeki yaprak bulaĢıklığının
nisbeten yüksek olarak ortaya çıkması, MKÜ serası tabanının beton olması ve bu
sebeple orantılı nemin genellikle % 45‟in altında kalmasından kaynaklanmıĢ
olabilir.
Reyhanlı‟daki tarla denemesinde, uygulama yapılmayan Ģahit parsellerinde
ortalama % 90‟a yakın düzeylerde T. absoluta yaprak bulaĢmaları görülürken, Bt
uygulanan parsellerde bu oran genellikle % 15‟in altına kalmıĢtır. Meyvelerde ise
Bt uygulanan parsellerde bulaĢma oranı ortalama % 12 (6-18) iken, bu oran Ģahit
parselinde ortalama % 50 olarak görülmüĢtür (ġekil 3).
Buna göre gerek etki düzeyleri, gerekse insan ve çevre sağlığı dikkate
alındığında Bt‟nin Tuta ile mücadelede önerilmesinin uygun olacağı görüĢüne
varılmaktadır. Nitekim Ġngiltere‟de örtüaltı alanlarda domates, biber ve patlıcan
yetiĢtiriciliğinde T. absoluta ile mücadelede Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin
kullanım izni bulunmaktadır (FERA 2009).
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ġekil 3. Reyhanlı (Hatay)‟da tarla domateslerinde Tuta absoluta zararının önlenmesinde
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (100 g/hl) uygulamalarından 14 gün sonra
bulaĢık yaprakçık ve meyve oranları (%).
Figure 3. Leaflet and fruit infestation ratios of Tuta absoluta (%) in Bacillus thuringiensis
var. kurstaki (100 g/hl) and untreated control plots after 14 days of the
applications under the field conditions in Reyhanlı (Hatay).

Sera ve tarla Ģartlarında yürütülmüĢ olan bu çalıĢmaya göre, dölleri iç içe giren
T. absoluta ile mücadelede Bt ile bir hafta aralıklarla birkaç kez uygulama
yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Nitekim Ġspanya‟da domates bitkisinde
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zararlı T. absoluta’yı Bt preparatlarının laboratuvar, sera ve tarla Ģartlarında bir
hafta aralıklarla yapılan uygulamalar sonucunda etkili bir Ģekilde önlediği;
sözkonusu bio-pestiside T. absoluta ilk dönem larvalarının, ileri dönem larvalara
göre daha duyarlı olduğu bildirilmektedir (González-Cabrera et al. 2011).
Bakanlığın standart ilaç deneme yönteminden uyarlanarak MKÜ serasında
yürütülen denemede elde edilen sonuçlar ise ġekil 4‟te verilmiĢtir.
Ġlk uygulamadan 14 gün sonra yapılan değerlendirmede ortalama canlı larva
sayısı en düĢük olarak CTPR+abamectin‟de, diğer pestisitlerle yapılan
uygulamalarda ise bu değer genellikle Ģahit düzeylerinde bulunmuĢtur.
Uygulamadan 21 gün sonra ise Bt dıĢındaki karakterlerde ortalama canlı larva
sayısı genellikle Ģahide benzer değerlerde ortaya çıkmıĢtır (ġekil 4). Ġlaçlama
sırasında yaprakçıklardaki bulaĢma oranlarının göz ardı edildiği bu yöntemle,
bakanlıkça ruhsatlandırılmıĢ bir pestisit olan CTPR+abamectin için bile kesin bir
yargıya varmak kolay görülmemektedir. Buna göre T. absoluta ile mücadelede
kullanılabilecek pestisitleri belirleme çalıĢmalarında bulaĢık yaprakçık oranlarının
esas alınmasının, pestisitlerin etkisi hakkında yargıya varmada daha sağlıklı
sonuçlar verebileceği düĢünülmektedir. Nitekim Galdino et al. (2011), T.
absoluta’nin kimyasal mücadelesi için yapılan insektisit denemelerinde -bulaĢık
olmayan yaprakların kullanıldığı daldırma uygulamasının, ilaç etki
değerlendirmelerinde çok etkili bir yöntem olduğunu vurgulamaktadırlar.
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ġekil 4. MKÜ serasında domateslerde Tuta absoluta zararının önlenmesi amacıyla çevre
dostu bazı pestisit uygulamalarında canlı larva değerleri (canlı larva /20
yaprakçık).
Figure 4. The mean numbers of alive Tuta absoluta larvae per 20 leaflet for Bt, some
environmentally friendly pesticides, CTPR+abamectin and untreated control plots
in MKU campus greenhouse.

Sonuç olarak sera ve tarla domates yetiĢtiriciliğinde önemli zararlara yol açan T.
absoluta‟yı önlemede Bt‟in meyvelerde kalıntı sorunu bırakmaması ve entomofag
Arthropodlara toksik olmaması dolayısıyla, insan ve çevre sağlığı yönünden

Doğanlar et al.

21

güvenli bir biyo-pestisit olarak kullanılabileceği ortaya konmuĢtur. Söz konusu
böceğin zararının önlenmesinde insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan baĢka
pestisitlerin de denenmesi yararlı olabilecektir.
Öte yandan Bakanlığın standart ilaç deneme yöntemi yerine, ilaçlama
baĢlangıcında bulaĢık yaprakçık ve meyvelerin ayıklanarak, uygulamadan en az iki
hafta sonra bulaĢık yaprakçık ve/veya meyve oranları üzerinden yapılacak
değerlendirmelerin daha sağlıklı olabileceği görüĢüne varılmıĢtır.
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