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KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday tarlalarından
izole edilen Entomopatojen funguslar1
Cihat KOZ2, Özlem GÜVEN3
Entomopathogenic fungi isolated from wheat fields in villages of
KahramanmaraĢ city center

Abstract: Isolation and identification of entomopathogenic fungi from wheat fields in
villages located near KahramanmaraĢ city center were performed in this study. Insect
associated fungi in soil were isolated by baiting soil samples with larvae of Galleria
mellonella. 62 isolates were identified as Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., 84 isolates as
Aspergillus flavus (Linn), 75 isolates as Fusarium spp. and 10 isolates as Penicillium sp. in
2010 and 2011. Six fungal isolates belonging to the genus Beauveria (Kapıçam 2010.C,
Kapıçam 2010.E, Kürtül 2010.C, Kürtül 2010.E, Önsen 2010.A, Önsen 2010.B) and three
fungal isolates belonging to the genus Aspergillus (Aksu 2010.C, Kılavuzlu 2010.C, Kürtül
2010.B) were tested against 4th and 5th instars of G. mellonella at a concentration of 1000
conidia/mm2. The experiment was replicated three times at 25± 2oC and 60±5% relative
humidity. Kapıçam 2010.C, Kapıçam 2010.E, Kürtül 2010.C, Kürtül 2010.E, Önsen
2010.A and Önsen 2010.B isolates caused 100% infections. Aksu 2010.C, Kılavuzlu
2010.C and Kürtül 2010.B isolates caused finfection and sporulation in at 60%, 45% and
41% of the larvae , respectively. The results indicated that the isolates belonging to the
genus Beauveria are highly pathogenic to G. mellonella larvae.
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Öz: Bu çalıĢmada KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday tarlalarında bulunan
entomopatojen fungusların izolasyonları ve teĢhisi yapılmıĢtır. Topraktan Galleria
mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) tuzak böcek yöntemi kullanarak yapılan izolasyonlar
sonucunda 62 adet Beauveria bassiana (Bals.)Vuill., 84 adet Aspergillus flavus (Linn), 75
adet Fusarium spp. ve 10 adet Penicillium sp. entomopatojen fungus türleri teĢhis
edilmiĢtir. Patojenite testi için Beauveria cinsine ait altı (Kapıçam 2010.C, Kapıçam
2010.E, Kürtül 2010.C, Kürtül 2010.E, Önsen 2010.A, Önsen 2010.B) Aspergillus cinsine
ait üç (Aksu 2010.C, Kılavuzlu 2010.C, Kürtül 2010.B) fungus izolatı 1000 konidi/mm 2
konsantrasyonunda 4. ve 5. evredeki G. mellonella larvaları üzerine 25± 2 oC sıcaklık ve %
60±5 nispi nemde uygulanmıĢtır. Kapıçam 2010.C, Kapıçam 2010.E, Kürtül 2010.C, Kürtül
2010.E, Önsen 2010.A, Önsen 2010.B izolatlarında % 100 fungus enfeksiyon gözlenmiĢtir.
Aksu 2010.C, Kılavuzlu 2010.C ve Kürtül 2010.B izolatları sırası ile % 60, % 45, % 41
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oranında enfeksiyona sebep olmuĢlardır. Elde ettiğimiz bulgular Beauveria cinsine ait
izolatların G. mellonella larvaları üzerine etkili patojeniteye sahip olduklarını göstermiĢtir.
Anahtar sözcükler: Beauveria bassiana, Aspergillus flavus, Fusarium, Penicillium,
Entomopatojen fungus.

GiriĢ
Buğday, Triticum aestivum L. maliyeti, yetiĢtirilmesi, depolanması ve
iĢlenmesindeki kolaylıklardan dolayı ekimi ve üretimi en fazla olan kültür
bitkilerinden biridir. Ülkemizde üretilen buğdayların kalitesinin düĢük, üretim
maliyetinin fazla olmasından dolayı buğday ihracatı yapılamamaktadır. Üretim
maliyetinin düĢürülüp, verim ve kalitenin artırılması milli ekonomiye katkı
sağlayacaktır (Anonymous 2010). Buğday hastalık ve zararlıları buğdayın
kalitesinde ve veriminde önemli kayıplara neden olmaktadır. Pas, sürme, rastık gibi
hastalıklar ile süne (Eurygaster integriceps Put), kımıl (Aelia rostrata Boh.), ekin
bambul böceği (Anisopliae spp.), ekin kambur böceği (Zabrus spp.), ekin güvesi
(Syringopais temperatella Led.), Ekin sap arısı (Cephus pygmaeus), buğday
karasineği (Phorbia securis Tiensuu) gibi böcek türleri verim ve kalite
düĢüklüğünün asıl nedenlerini oluĢturmaktadırlar (Anonymous 2007).
Tarımsal zararlılara karĢı yapılan kimyasal mücadelenin doğal yaĢama olumsuz
etkileri bilimsel çalıĢmalarla da net olarak tespit edilmiĢtir. Çevre ile uyumlu,
insana, doğaya, zararı olmayan sağlıklı ürün elde edilmeye yönelik tarımsal
üretime uygun biyolojik mücadele önemli hale gelmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de çevreye ve diğer organizmalara zarar vermeyen bu
biyolojik mücadele etmenlerinin biyoçeĢitliliğini araĢtırmamız ve uygun olan tür ve
izolatları doğru ve iyi bir Ģekilde formüle ederek kullanıma geçmemiz
gerekmektedir.
Ekili alanlardaki hububat zararlılarına karĢı kullanılan birçok parazitoit ve
predatör tarım yetiĢtiricileri tarafından bilinmesine karĢın, entomopatojenlerin
tarımsal
ekosistemlerde
kullanılma
olanakları
ülkemizde
yeterince
tanınmamaktadır. Ekili arazilerdeki hububat zararlılarına karĢı kullanılacak
entomopatojenlerin içinde funguslar, virüsler, nematodlar, bakteriler ve protozoolar
bulunmaktadır (Burnell & Stock 2000; Liu et al. 2000). Entomopatojen fungusların
konukçuda kolayca görülebilmeleri, geniĢ alanlarda dağılım göstermeleri, bu
alanlarda zararlı böcek popülasyonlarını azaltmaları, diğer canlı organizmalara
herhangi bir etkilerinin olmaması ve entomopatojen fungusların (Beuveria spp.,
Metarhizium spp. ve Lecanicillium spp. vb.) topraktan kolayca izole edilebilmeleri
bu patojenler ile çalıĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır.
Her ülkenin doğal koĢullarına uyum sağlamıĢ türlerin bulunması ve kullanılması
biyolojik mücadelede kontrol yüzdesini arttırmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda,
biyolojik mücadele yapılacak bölgeye uygulanacak entomopatojen fungusların o
ülkenin veya bölgenin doğal koĢullarına uyum sağlamıĢ türleri farklı bir ülke veya
bölgeden izole edilmiĢ entomopatojen fungus türlerine göre daha iyi sonuçlar
verdiği belirtilmiĢtir (Beron & Diaz 2005). Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ merkez
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köylerinde (Aksu, Kapıçam, Önsen, Kılılı, Kılavuzlu, Kültür) buğday tarlalarında
en fazla ekonomik kayba neden olan zararlılara karĢı mücadele için tarımsal
faaliyetlerin fazla olduğu topraklardan entomopatojen fungusların izolasyonu
gerçekleĢtirilerek bu fungusların biyolojik çeĢitliliği araĢtırılmıĢtır.

Materyal ve yöntem
Toprak örneklerinin alınması
Toprak örnekleri KahramanmaraĢ Kürtül, Kılavuzlu, Aksu, Önsen, Kılılı, Kapıçam
bölgelerindeki buğday hasadı yapılmıĢ tarlalardan 2010 ve 2011 yılının Ekim ve
Aralık aylarında alınmıĢtır. Her tarlanın farklı üç bölgesinden 0 ile 30 cm
derinlikleri arasından yaklaĢık bir kilogram gelecek Ģekilde alınan toprak örnekleri
eleme iĢleminin ardından toprak nemi ile laboratuvar neminin dengelenmesi için
düz bir zeminde 4 gün bekletilerek kullanıma hazır hale getirilmiĢtir.

Entomopatojen fungusların toprak örneklerinden izolasyonu
Topraktan entomopatojen fungus izole etmek için son yıllarda en çok kullanılan
“Galleria Tuzak Metodu” (Zimmermann 1986; Griffin et al. 2000) uygulanmıĢtır.
Entomopatojen fungusların izolasyonu için 4. ve 5. dönem Galleria mellonella (L.)
larvaları kullanılmıĢtır. Larvalar toprak örneklerine bırakılmadan önce toprakta
ipek ağı örmemeleri için 50±3 oC suda 5 sn bekletildikten sonra 3 saniye kadar
soğuk su banyosunda bekletilmiĢtir (Woodring & Kaya 1988). 500 ml‟lik plastik
kaplara 300 gr toprak örnekleri konduktan sonra steril su ile nemlendirilip,
büyüklükleri aynı olan 10 adet larva bırakılıp karanlık ortamda 22-25 oC‟de
muhafaza edilmiĢtir. Her bölgedeki toprak örnekleri için bu uygulama 2010 yılı
için 3 tekerrürlü ve 2011 yılı için 4 tekerrürlü olarak yapılmıĢtır. 10-15 gün
muhafaza edilen denemeler günlük yapılan kontroller sırasında plastik kaplar alt
üst edilerek larvaların toprak ile teması arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Gözlenen ölü
larvalar toplanarak yüzey sterilizasyonu için 3 dk % 3 sodyum hipokloritte
bekletildikten sonra steril suda iki defa yıkanıp kurutularak içinde nemli filtre
kâğıtlarının bulunduğu petri kaplarında oda sıcaklığında bekletilmiĢtir. Ölü larvalar
mikroskop altında incelenmiĢ ve kontaminasyona uğrayanlar ile pupaya dönüĢenler
elimine edilmiĢtir.

Entomopatojen fungusların tür teĢhisleri
Entomopatojen fungus ile enfekte olmuĢ larvalardan alınan sporlar patates dekstroz
agar (PDA) besiyeri bulunan petri kaplarına ekilmiĢ ve 25±2 oC‟de inkübe
edilmiĢtir. Petri kaplarında geliĢen tek kolonilerden saf kültürleri oluĢturulmuĢtur
(Oudor et al. 2000; Padmaja et al. 2001).
Fungus ile enfekte olmuĢ böceklerin dıĢ görünüĢleri, koloni morfolojisi,
konidiyafor ve konidi hücrelerin Ģekil ve büyüklükleri gibi önemli yapılar tür
teĢhisinde kullanılmıĢtır. Mikroskop preparatların hazırlanmasında Goettel & Inglis
(1997)‟nin tanımladığı “preparat kültür” yöntemi kullanılmıĢ ve funguslar
mikroskopta incelenerek çeĢitli kaynaklar kullanılarak tanımlanmıĢtır (Samson
1974; Samson et al. 1988; Humber 1997; Humber 1998).
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Spor süspansiyonun hazırlanması ve agar yüzeyi bioassay yöntemi
Patojenite testi için Aksu 2010.C (A. flavus), Kapıçam 2010.C (B. bassiana),
Kapıçam 2010.E (B. bassiana), Kılavuzlu 2010.C (A. flavus), Kürtül 2010.B (A.
flavus), Kürtül 2010.C (B. bassiana), Kürtül 2010.E (B. bassiana), Önsen 2010.A
(B. bassiana) ve Önsen 2010.B (B. bassiana) izolatları seçilmiĢ ve spor
süspansiyonları hazırlanmıĢtır. Entomopatojen fungus seçimlerinde her bölgeden
izolat olmasına ve fungusların besiyeri ortamında geliĢimleri ve spor yoğunlukları
göz önünde bulundurulmuĢtur.
Agar yüzeyi biyolojik test yöntemi Kalkar et al. (2006) tarafından açıklandığı
gibi yapılmıĢtır. PDA besi ortamında yetiĢtirilen fungus sporları % 0.5 Tween 80
içeren 10 ml steril saf suda vorteks ile karıĢtırılmıĢtır. Neubauver Lamı ile
sayılarak son spor konsantrasyonu 4x107 konidi/ml olacak biçimde seyreltmeler
yapılmıĢtır. Yapılan bu seyreltmelerden 200 μl alınarak 1000 konidi/mm2 de olacak
Ģekilde 10 ml % 2 Agar konulmuĢ petri kaplarının yüzeyine eĢit oranda dağıtılarak
steril kabin içinde 1 saat kurumaya bırakılmıĢ ve içine 10 adet G. mellonella
larvaları konulmuĢtur. Larvalar 25± 2 oC sıcaklık ve % 60 ±5 nispi nemde 24 saat
inkübe edildikten sonra hazır besinlerinin bulunduğu petri kaplarına konulmuĢ ve
her gün fungus ile ölmüĢ larvalar incelenmiĢtir. Bu deney fungus tür ve izolatları
için 3 tekerrürlü olarak yapılmıĢtır. Aynı yöntem kontrol grubu için % 0.5 Tween
80 ile hazırlanmıĢ steril distile su kullanılmıĢtır. Bu denemeler ortalama 10 gün
sürmüĢtür.

Verilerin analizi ve değerlendirilmesi
Ölüm sonuçlarını düzeltmek için Abbott formülü kullanılmıĢ ve ölüm oranının
yüzdesi hesaplanmıĢtır {P= [(C-T)/C]*100 (P: Entomopatojen fungus tarafından
öldürülen tahmini % böcek oranı, C: uygulama sonrası kontrol grubu yaĢayan %
böcek oranı, T: fungus uygulama sonrası yaĢayan % böcek oranı)} (Abbott, 1925).
Elde edilen veriler ANOVA analizine tabi tutulmuĢ ve sonrasında ortalamalar
arasındaki farklılıklar TUKEY çoklu karĢılaĢtırma testine göre P<0,05 önem
seviyesinde karĢılaĢtırılmıĢtır. Veri analizleri MĠNĠTAB istatistik yazılımı
kullanılarak yapılmıĢtır (Minitab, 1993).

Bulgular ve tartıĢma
Topraktan izole edilen entomopatojen funguslar
KahramanmaraĢ Ovasında 2010 ve 2011 yıllarının sonbahar aylarında Önsen,
Aksu, Kılılı, Kapıçam, Kılavuzlu, Kürtül bölgelerindeki buğday ekili arazilerden
toplam 162 toprak örneği alınmıĢ ve 390 adet G. mellonella larvası kullanılmıĢtır.
Toplam olarak elde edilen 281 entomopatojen fungus ile enfekte olmuĢ larvalardan
62‟si Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., 84‟ü Aspergillus flavus (Linn), 75‟i
Fusarium spp., ve 10‟i Penicillium sp. türleri olarak teĢhis edilmiĢtir. 49 adet G.
mellonella larvasında fungus enfeksiyonu gözlenmiĢ fakat spor geliĢimi
olmadığından teĢhisi yapılamamıĢtır.
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2010 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden 90 toprak
örneğine bırakılan 150 G. mellonella larvasının % 62‟sinin fungus ile enfeksiyona
uğradığı gözlenmiĢtir. Larvalardan % 7‟si pupaya dönüĢmüĢtür (Çizelge 1).
Çizelge 1. 2010 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden alınan toprak
örneklerinden “Galleria Tuzak Metodu‟‟ ile izole edilen entomopatojen fungus
enfeksiyon yüzdeleri
Table 1. Percentage infection of entomopathogenic fungi isolated from Kahramanmaras
wheat fields by “Galleria bait method” in 2010
Bölge
Kılavuzlu
Kürtül
Önsen
Aksu
Kılılı
Kapıçam
Genel Toplam
a

Larva
Sayısı
30
30
30
30
30
30
150

Entomopatojen
Fungus Enfeksiyonu
(%)
43
95
85
47
57
65
62

Pupa (%)

Ölü Larvaa
(%)

10
0
0
0
23
0
7

47
5
15
53
20
35
31

Ölüm sebebi belirlenemeyen G. mellonella larvaları.

2011 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden 72 toprak
örneğine bırakılan 240 G. mellonella larvalarında % 78 oranında fungus
enfeksiyonu gözlenirken belirlenemeyen sebeplerden dolayı ölüm oranı % 22
olarak tespit edilmiĢtir. En yüksek entomopatojen fungus enfeksiyonu Kılılı
bölgesinde (% 88) gözlenmiĢtir (Çizelge 2).
Çizelge 2. 2011 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden alınan toprak
örneklerinden “Galleria Tuzak Metodu‟‟ ile izole edilen entomopatojen fungus
enfeksiyon yüzdeleri
Table 2. Percentage infection of entomopathogenic fungi isolated from Kahramanmaras
wheat fields by “Galleria bait method” in 2011
Bölge
Kılavuzlu
Kürtül
Önsen
Aksu
Kılılı
Kapıçam
Genel Toplam
a

Larva
Sayısı
40
40
40
40
40
40
240

Entomopatojen
Fungus Enfeksiyonu
(%)
85
80
68
75
88
75
78

Ölüm sebebi belirlenemeyen G. mellonella larvaları

Pupa (%)

Ölü Larvaa
(%)

0
0
0
0
0
0
0

15
20
33
25
13
25
22
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Entomopatojen fungusların tür teĢhisi
Entomopatojen fungusların tür teĢhisi sonucunda 2010 yılında B. bassiana (%40),
A. flavus (% 16), Fusarium spp. (% 10) ve Penicillium sp. (% 1) fungusları
olmuĢtur (Çizelge 3). 2011 yılında ise A. flavus (% 37), Fusarium spp. (% 35), B.
bassiana (% 13) ve Penicillium sp. (% 5) bulunmuĢtur (Çizelge 4). 2010 yılında en
çok B. bassiana izole edilirken 2011 yılında A. flavus izole edilmiĢtir.
Çizelge 3. 2010 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden izole edilen
entomopatojen fungusların tür teĢhisi ve bulunma yüzdeleri
Table 3. Identification and percentage of entomopathogenic fungi isolated from the wheat
fields in KahramanmaraĢ in 2010

a

TeĢhisi
Fusarium spp. Penicillium
yapılamayan
(%)
sp. (%)
a
(%)
24
0
15

Bölge

B. bassiana
(%)

A. flavus
(%)

Kılavuzlu

46

15

Kürtül

42

16

16

0

26

Önsen

41

0

0

0

59

Aksu

43

43

0

0

14

Kılılı

12

12

18

0

59

Kapıçam
Genel
Toplam

62

15

0

8

15

40

16

10

1

33

Fungus ile enfekte olmuĢ larva yada pupa fakat spor geliĢimi gözlenmemiĢ.

Çizelge 4. 2011 yılında KahramanmaraĢ ovasındaki buğday ekili arazilerden izole edilen
entomopatojen fungusların tür teĢhisi ve bulunma yüzdeleri
Table 4. Identification and percentage of entomopathogenic fungi isolated from the wheat
fields in KahramanmaraĢ in 2011

a

TeĢhisi
Fusarium spp. Penicillium
yapılamayan
(%)
sp. (%)
a
(%)
29
20
15

B. bassiana
(%)

A. flavus
(%)

Kılavuzlu

15

21

Kürtül

9

47

38

6

0

Önsen

7

22

67

0

4

Aksu

17

33

37

3

10

Kılılı

6

54

14

0

26

Kapıçam
Genel
Toplam

27

40

33

0

0

13

37

35

5

10

Bölge

Fungus ile enfekte olmuĢ larva yada pupa fakat spor geliĢimi gözlenmemiĢ.
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AĢağıdaki Ģekillerde B. bassiana (ġekil 1), A. flavus (ġekil 2), Fusarium spp. (ġekil
3) ve Penicillium sp. (ġekil 4) entomopatojen fungusların G. mellonella
larvalarındaki enfeksiyonu ve mikroskop preparat görüntüleri verilmiĢtir.

ġekil 1. B. bassiana ile enfekte olmuĢ G. mellonella larvası (a) ve B. bassiana‟nın
mikroskop preparat görüntüsü, konidiyospor ve konidiyofor yapısı (b)
Figure 1. B. bassiana infected G. mellonella larvae (a) and microscopic images of conidia
and conidiophores of B. bassiana (b)

ġekil 2. A. flavus ile enfekte olmuĢ G. mellonella larvası (a) ve A. flavus‟un mikroskop
preparat görüntüsü, zincir Ģeklinde konidiyosporlar (b)
Figure 2. A. flavus infected G. mellonella larvae (a) and microscopic images of chainshaped conidia of A. flavus (b)
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ġekil 3. Fusarium spp. ile enfekte olmuĢ G. mellonella larvası (a) ve Fusarium spp.‟in
mikroskop preparat görüntüsü, mikro ve makra konidiyosporlar (b)
Figure 3. Fusarium spp. infected G. mellonella larvae (a) and microscopic images of
macro and micro conidia of Fusarium spp (b)

ġekil 4. Penicillium sp. ile enfekte olmuĢ G. mellonella larvası (a) ve Penicillium sp.‟un
mikroskop preparat görüntüsü, konidiyospor ve konidiyoforlar (b)
Figure 4. Penicillium sp. infected G. mellonella larvae (a) and microscopic images of
conidia and conidiophores of Penicillium sp. (b)

Entomopatojen fungusların G. mellonella larvaları üzerine etkileri
Ön patojenite testi için seçilen Aksu 2010.C (A. flavus), Kapıçam 2010.C (B.
bassiana), Kapıçam 2010.E (B. bassiana), Kılavuzlu 2010.C (A. flavus), Kürtül
2010.B (A. flavus), Kürtül 2010.C (B. bassiana), Kürtül 2010.E (B. bassiana),
Önsen 2010.A (B. bassiana) ve Önsen 2010.B (B. bassiana) fungus izolatlarının
uygulaması sonucunda G. mellonella larvalarının fungus enfeksiyon yüzdesi
Çizelge 5‟de verilmiĢtir.
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Patojenite testinde kullanılan B. bassiana izolatlarında (Kapıçam 2010.C,
Kapıçam 2010.E, Kürtül 2010.C, Kürtül 2010.E, Önsen 2010.A, Önsen 2010.B) %
100 fungus enfeksiyonu gözlenmiĢtir. Kürtül 2010.E ve Önsen 2010.B izolatları 4.
gün % 100 oranında enfeksiyona sebep olarak oldukça yüksek patojenite
göstermiĢlerdir. Kapıçam 2010.E 4. günde % 73 oranında, Kürtül 2010.C, Önsen
2010.A ve Kapıçam 2010.C izolatları ise 7. gün sonunda tüm larvalar fungus
enfeksiyonu sonucu ölmüĢtür.
A. flavus izolatlarından Aksu 2010.C, Kılavuzlu 2010.C ve Kürtül 2010.B sırası
ile % 60, % 45, % 41 oranında enfeksiyona sebep olmuĢlardır (Çizelge 5).
Enfeksiyon ölümleri 7. gün sonunda meydana gelmiĢ ve sonraki günlerde diğer
larvalar entomopatojen fungus dıĢı sebeplerden dolayı ölmüĢ yâda pupa evresine
girmiĢtir.
Çizelge 5. Farklı entomopatojen fungus izolatları uygulanan G. mellonella larvalarının
fungus enfeksiyonu sonucu ölüm yüzdeleri (Spor konsantrasyonu 1000
konidi/mm2)
Table 5. The mortality percentage of G. mellonella larvae due to infection of different
isolates of entomopathogenic fungi (spore concentration 1000 conidia/mm2 )

Ġzolat

a

Entomopatojen
fungus türü

Larva
sayısı

Entomopatojen
fungus
enfeksiyonu (%) b
*

Aksu 2010.C

Ölü Larvac

A. flavus

30

60 a

43

Kapıçam 2010.C

B. bassiana

30

100 b

10

Kapıçam 2010.E

B. bassiana

30

100 b

0

Kılavuzlu 2010.C

A. flavus

30

45 a

30

Kürtül 2010.B

A. flavus

30

41 a

23

Kürtül 2010.C

B. bassiana

30

85 b

13

Kürtül 2010.E

B. bassiana

30

100 b

0

Önsen 2010.A

B. bassiana

30

100 b

3

Önsen 2010.B

B. bassiana

30

100 b

0

Su+Tween80

90

0a

9

Kontrol
a

(%)

Entomopatojen fungus izolatları 2010 Ekim ayında izole edilmiĢtir.
% ölüm oranı Abbott formülü ile hesaplanmıĢtır. P= [(C-T)/C]*100 (P: Entomopatojen fungus
tarafından öldürülen tahmini % böcek oranı, C: uygulama sonrası kontrol grubu yaĢayan %böcek
oranı, T: fungus uygulama sonrası yaĢayan %böcek oranı)
c
Ölüm sebebi belirlenemeyen G. mellonella larvaları.
*Her sütundaki aynı harfler Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine göre istatistikî olarak benzer (P>0.05),
farklı harfler istatistikî olarak farklı olduklarını belirtmektedir (P<0.05).
b
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Uygulanan ön patojenite testi verilerinin % 95 güven aralığında yapılan
ANOVA analizi sonucunda fungus izolatları arasında istatistikî olarak önemli
farklar bulunmuĢtur (F=39.26, Sd: 4.09, P=0.00). Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine
göre izolatlar arasındaki farklılıklar Çizelge 5‟de belirtilmiĢtir. B. bassiana
izolatları ile A. flavus izolatlarının enfeksiyon ölümleri arasında istatistikî olarak
önemli farklar bulunmuĢtur (P<0,05). Uygulanan B. bassiana ve A. flavus
izolatlarının kendi aralarında enfeksiyon oranları karĢılaĢtırıldığında istatistiki
olarak önemli fark bulunamamıĢtır (P>0,05). Yapılan biyoassay sonucunda
KahramanmaraĢ ovası buğday tarlalarından izole edilen en etkili entomopatojen
fungusun B. bassiana izolatlarının olduğu belirlenmiĢtir.

TartıĢma
KahramanmaraĢ ili merkez ovasının Akdeniz iklimi özellikleri göstermesi bu
bölgenin tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip olmasını sağlamaktadır. Ġklim
Ģartlarının uygun olması birçok böcek türüne ve mikroorganizmalara yaĢam alanı
sağlamaktadır. Entomopatojen funguslar toprakta bulunan en önemli biyolojik
topluluklardan biridir. Yapılan araĢtırmalar sonucunda, bir bölgede zararlı böcekler
ile mücadelede uygulanacak entomopatojen fungusların o ülkenin veya bölgenin
doğal koĢullarına uyum sağlamıĢ türleri baĢka bir ülke veya bölgeden izole edilmiĢ
entomopatojen fungus türlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiĢtir (Beron
& Diaz 2005). ÇalıĢmamızda KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday ekili
arazilerde entomopatojen fungusların çeĢitliliğini ve elde edilen türlerin G.
mellonella larvaları üzerine patojenitelerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Toprakta bulunan konukçu böcekler entomopatojen fungusların yanında diğer
birçok patojenlerin saldırısı ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Toprak bünyesinde çok
sayıda fırsatçı veya saprofit olarak tanımladığımız fungus türleri de bulunmaktadır.
Bunlardan, Fusarium, Aspergillus ve Penicillium cinslerine ait türler yapılan
çalıĢmalar sonucunda topraktan izole edilmiĢtir (Mietkiewski et al. 1991). A. flavus
virülansı oldukça düĢük olan geniĢ konukçu aralığına sahip fırsatçı bir patojendir
(Yu et al. 2005). Fusarium spp. böcek kadavralarında bulunan patojenitesi düĢük
olan bir fungustur (Teetor-Barch & Roberts, 1983). Fırsatçı funguslar, zayıf ya da
yaralı konukçu böcekleri kolayca enfekte ederler. Bizim çalıĢmamızda, A. flavus ve
Fusarium türleri entomopatojen etki göstermiĢ ve oldukça yüksek oranda izole
edilmiĢtir.
Türkiye‟nin ve dünyanın diğer bölgelerinden izole edilen birçok entomopatojen
funguslar bizim çalıĢmamızda izole edilmemiĢtir. Orta Anadolu bölgesinde A.
rostrata kıĢlaklarında B. bassiana‟nın % 100‟lere varan enfeksiyonları
gözlenmiĢtir (Kocatürk et al. 1994). KahramanmaraĢ bölgesinde yapılan
çalıĢmalarda Beauveria cinsine ait funguslar ile Isaria ve Metarhizium cinsine
bağlı entomopatojenik funguslar izole edilmiĢtir (Er & Mart 2009). Gaziantep,
Adıyaman ve KahramanmaraĢ illerindeki antepfıstığı bahçelerinden tuzak böcek
yöntemi ile entomopatojen fungus izolasyonu yapılmıĢ ve Adıyaman ve
KahramanmaraĢ da sadece B. bassiana izole edilirken Gaziantep‟ten M. anisopliae
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ve B. brogniartii fungusları da izole edilmiĢtir (Er 2013). Karadeniz‟de fındık
bahçelerinin bulunduğu topraklarda B. bassiana, B. bassiana cf. bassiana, M.
anisopliae var. anisoplia, Metarhizium sp., I. fumosorosea ve Evlachovaea
sp.entomopatojen funguslarının tespiti yapılmıĢtır (Sevim et al. 2009; Sevim 2010).
Entomopatojen fungusların toprakta izole edilme miktarı biotik, abiyotik
etmenlere ve kullanılan izolasyon Ģekillerine göre değiĢmektedir (Keller &
Zimmermann 1989; Chandler et al. 1997; Chandler et al. 1998). Bazı
entomopatojen fungusların toprakta bulunamaması sıcaklık, toprak nemi, yağıĢ
durumu, arazide kullanılan kimyasalların etkisine bağlı olabileceği gibi laboratuar
Ģartlarının da bu durumu etkileyeceği düĢünülmektedir. Ayrıca bu çalıĢmada
uygulanan Galleria Tuzak Metodundan dolayı G. mellonella larvasını enfekte eden
funguslar izole edildiğinden tüm entomopatojen fungus popülasyonundan
bahsetmek mümkün olamaz. Yaptığımız arazi çalıĢmaları boyunca kayda değer bir
böcek popülasyonuna rastlanmamıĢtır. Bu durum entomopatojen fungusların
çeĢitliliğini ve yayılıĢlarını da sınırlamıĢ olabilir.
Topraktan elde ettiğimiz entomopatojen fungusların izolatları hazırlanarak G.
mellonella larvaları üzerindeki patojeniteleri belirlenmiĢtir. B. bassiana
izolatlarında % 100 fungus enfeksiyonu gözlenmiĢtir. A. flavus izolatlarının
enfeksiyon ölümleri ile B. bassiana izolatlarının ölüm oranları karĢılaĢtırıldığında
önemli derecede fark olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan biyoassay çalıĢmaları
sonucunda KahramanmaraĢ ovası buğday tarlalarından izole edilen en etkili
entomopatojen fungusun B. bassiana olduğu belirlenmiĢtir.
Türkiye‟de izole edilen entomopatojen funguslar ile yapılan patojenite
çalıĢmalarında I. fumosorosea‟nın çam kese böceğine karĢı % 95 oranında
ölümlere sebep olduğu (Er et al. 2004), fındık zararlısı olan M. melolontha‟ya karĢı
M. anisopliae var. anisoplia ve Evlachovaea sp. funguslarının daha etkili olduğu
belirlenmiĢtir (Sevim et al. 2009). B. bassiana‟nın patates böceği larvalarında
(Çam et al. 2002) ve küçük kavak uzun boynuzlu böceğinde yüksek oranlarda
ölümlere neden olduğu (Eken et al. (2006) gözlenmiĢtir. Süne erginlerine karĢı B.
bassiana ve M. anisoplia türleri etkili olduğu test edilmiĢtir (Kıvan 2007).
Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ merkez köylerinde tarımsal faaliyetlerin fazla
olduğu
buğday
tarlalarından
entomopatojen
fungusların
izolasyonu
gerçekleĢtirilerek bu fungusların biyolojik çeĢitliliği için ön bir çalıĢma yapılmıĢtır.
Buğday tarlalarında ekonomik kayba neden olan zararlılara karĢı elde edilen
entomopatojen fungus kullanılabilirliği hakkında direk sonuca varılmasa da ileride
yapılacak çalıĢmalar ile patojenitesi yüksek B. bassiana izolatlarının buğday
zararlılarına karĢı uygulanabilirliği hakkında ön bilgi verebilir.
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