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Orijinal araştırma (Original article)

Bracon didemie Beyarslan (Hymenoptera, Braconidae)’nin
Ephestia kuehniella (Zeller) ve Galleria mellonella (L.)
(Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde kültür yöntemi1
Abdurrahman Yiğit2, Ahmet Emin Yıldırım2, Mikdat Doğanlar2
Culture method of Bracon didemie Beyarslan (Hymenoptera, Braconidae) on
Ephestia kuehniella (Zeller) and Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera,
Pyralidae)

Abstract: Culture methods of Bracon didemie Beyarslan (Hymenoptera: Braconidae),
parasitoid of Tuta absoluta (Meyrick), on Ephestia kuehniella (Zeller) and Galleria
mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) were described. Last instar larvae of E. kuehniella
and 3rd-4th instars larvae of G. mellonella were used as hosts at 25±1 oC and 70±5 RH%,
in dark conditions. Fifty larvae of E. kuehniella in plastic containers (17x12x6 cm) with a
0.3 cm layer of semolina and 20 larvae of G. mellonella in plastic jars (12 cm dia., 23 cm
high) with 0.5 cm larval diet were placed. Honey droplets were put on inner surfaces of the
containers as adult diet. One to two days old 6-18 adult parasitoids, were released into the
containers. Cultures have 10 replicates for E. kuehniella and 3 for G. mellonella. Population
increase of B. didemie was 4.62 fold per generation in E. kuehniella cultures (mean 45.20 ±
5.63 adult/50 larvae/33.8 ±3.46 days), maintained for 6 generations. In G. mellonella
cultures, maintained for 4 generations, the population increase was 2.71 fold per generation
(mean 25.33± 4.07 adults/20; larvae/25.67±1.28 days). Larvae of G. mellonella were
observed to produce cocoons to protect themselves from being parasitized.
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Özet: Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) parazitoiti, Bracon didemie
Beyarslan (Hymenoptera: Braconidae)’nin Ephestia kuehniella (Zeller) ve Galleria
mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde kültür yöntemi tanımlanmıştır. Bu
parazitoite konukçu olarak E. kuehniella’nın irmikte üretilmiş son dönem;
G. mellonella’nın ise özel larva besi karışımında üretilmiş 3-4. dönem larvaları
kullanılmıştır. Çalışmalar 25±1 oC ve % 70±5 orantılı neme ayarlı iklim dolaplarında
yürütülmüştür. E. kuehniella’nın 50’şer larvası 17x12x6 cm boyutlarındaki plastik kapların
tabanına 0.3 cm kalınlığındaki irmik tabakası üzerine; G. mellonella larvaları ise 12 cm çap
ve 23 cm yüksekliğindeki silindirik plastik kapların tabanına 0.5 cm kalınlığındaki yukarıda
belirtilen besi karışımı üzerine 20 adet bırakılmıştır. Plastik kapların iç yüzeylerine
erginlerin beslenmesi için bal damlacıkları sürülmüştür. Kültürler E. kuhniella’da 10; G.
1

Bu çalışma, 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye IV. Bitki
Koruma Kongresi’nde askı (poster) bildiri olarak sunulmuş ve özet olarak basılmıştır.
2
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antakya, Hatay
Sorumlu yazar (Corresponding author) e-posta (e-mail): ayigit@mku.edu.tr
Alınış (Recieved): 25.03.2013
Kabul ediliş (Accepted): 02.07.2013

66 Bracon didemie’nin Ephestia kuehniella ve Galleria mellonella üzerinde kültür yöntemi
mellonella’da 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ephestia kuehniella kültüründe B. didemie
bir dölde 4,62 kat popülâsyon artışı göstermiş (ortalama 45.20±5.63 ergin/50
larva/33,8±3,46 gün), üretim 6 döl boyunca sürdürülmüştür. Galleria mellonella kültüründe
ise, bir dölde 2,71 kat popülasyon artışı (ortalama 25,33± 4,07 ergin/20 larva/25,67±1,28
gün) gözlenmiş; üretim dört döl sürdürülmüştür. Çalışmalarda G. mellonella larvalarının
kokon örerek kendilerini parazitlenmekten korudukları görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Tuta absoluta, Bracon didimie, parazitoit, kültür yöntemi

Giriş
Güney Amerika kökenli önemli bir domates zararlısı olan Domates güvesi, Tuta
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) ilk olarak 1964 yılında Arjantin’de
görülmüş ve Güney Amerika ülkelerinden sonra İspanya'da 2006’da tespit
edildikten sonra Avrupa ve Akdeniz havzasına (İtalya, Cezayir, Fas ve Tunus'ta
2008, Fransa, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Arnavutluk ve Yunanistan'da 2009
yılında) kısa zamanda yayılmıştır. Bu zararlı böcek Türkiye’de ilk kez Urla
(İzmir)’da Ağustos 2009’da belirlenmiş (Kılıç 2010) ve kısa zamanda Ege ve
Akdeniz bölgelerinde sera ve açık alan domates yetiştiriciliği yapılan alanlara
yayılmış; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de tespit edildiği bildirilmiştir (Erler et
al. 2010; Doğanlar & Yiğit 2011; Duman 2011 ).
Tuta absoluta dişisi uygun ortam şartlarında ortalama 250-300 yumurta ve
yılda 10-12 döl verebilmekte, larvaları domates yaprak epidermisinde geniş
galeriler açmakta ve ayrıca domates meyvelerinde beslenmesi sonucu meyvenin
çürümesine, sonuç olarak üründe verim ve kalite kayıplarına yol açmaktadır. Bu
böceğin zararı çeşitli ülkelerde kimyasal ilaçlamalarla önlenmeye çalışılmaktadır.
Bununla birlikte T. absoluta kimyasal ilaçlara dayanıklı ırklar geliştirebilmekte
(Siqueira et al. 2000; Lietti et al. 2005; van Deventer 2009), ayrıca bu ilaçların
kalıntı sorunları da insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi açısından risk
oluşturabilmektedir.
Çeşitli ülkelerde T. absoluta zararının önlenmesinde insan ve çevre sağlığını
olumsuz yönde etkilemeyen bir yöntem olarak biyolojik savaştan yararlanmak
amacıyla birçok parazitoitleri belirlenmiştir. Bu konuda T. absoluta yumurta
parazitoiti, Trichogramma pretiosum Rile (Hymenoptera: Trichogrammatidae)
(Pratissoli et al. 2006; Pratissoli et al. 2007); T. achaeae Nagaraja and Nagarkatti
(Cabello et al. 2009); larvalarında Goniinae (Diptera: Tachinidae) altfamilyası,
Exoristini trisbusuna bağlı bir soliter endoparazitoit (Colomo & Berta 2006);
larva parazitoitleri, Pseudapanteles dignus (Muesebeck) (Hymenoptera:
Braconidae) (Luna et al. 2007; Polack 2007; Sanchez et al. 2009); Apanteles
gelechiidivoris Marsh (Hymenoptera: Braconidae) (Bajonero et al. 2008) ve
Agathis fuscipennis (Zetterstedt) (Hymenoptera: Braconidae) (Loni et al. 2011) ile
çalışmalar yapılmıştır. Zappalà et al. (2012) İtalya’da T. absoluta’nın. paraziotleri
olarak Diadegma pulchripes (Kokujev) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Bracon
osculator (Nees), Bracon (Habrobracon) nigricans Szepligeti (Hymenoptera:
Duman M. 2011. Kişisel görüşme. Diyarbakır Zirai Mücadele İstasyonu
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Braconidae), Necremnus sp. near tidius (Walker), Necremnus sp. near artynes
(Walker) Neochrysocharis formosa (Westwood), Pnigalio soemius s.l. (Walker),
Pnigalio cristatus (Ratzeburg), Pnigalio incompletus (Boucek) (Hymenoptera:
Eulophidae) ve Halticoptera aenea (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae)
türlerini bildirmişlerdir.
Hatay ve çevresinde T. absoluta’nın. paraziotleri olarak Closterocerus clarus
(Szelenyi), Ratzeburgiola christatus (Ratzeburg), R. incompleta Boucek,
Baryscapus bruchophagi (Gahan) (Eulophidae); Brachymeria secundaria
(Ruschka), Hockeria unicolor Walker (Chalcididae), Pteromalus intermedius
(Walker) (Pteromalidae) ve iki Braconidae türü, Bracon hebetor Say ve Bracon
didemie Beyarslan tespit edilmiştir (Doğanlar & Yiğit 2011).
Bu çalışmada yeni bir larva parazitoiti olarak B. didimie’den T. absoluta’nın
biyolojik savaşında yararlanılabilmesi amacıyla laboratuvarda üretim yönteminin
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve yöntem
Bracon didimie (Beyarslan)’ye konukçu olarak Ephestia kuehniella (Zeller)’nın
irmikte üretilmiş son dönem ve Galleria mellonella (L.)’nın aşağıda açıklanan özel
besi ortamında yetiştirilmiş 3-4. dönem larvaları kullanılmıştır. E. kuehniella’nın
50’şer larvası 17 x 12 x 6 cm boyutlarındaki plastik kapların tabanına 0,3 cm
kalınlığındaki irmik tabakası üzerine; G. mellonella larvaları ise 12 cm çap ve 23
cm yüksekliğindeki silindirik plastik kapların tabanına Bronskill (1961)’den
uyarlanan, 0,5 cm kalınlığındaki özel besi karışımı (bal + balmumu + kepek + su +
gliserin) üzerine 20 adet olarak bırakılmıştır. Plastik kapların iç yüzeylerine
erginlerin beslenmesi için bal damlacıkları sürülmüştür. T. absoluta larvalarından
çıkan 1-2 günlük 6-18 adet parazitoit ergini, karışık cinsiyette konukçu ortamına
salınmış ve başlangıç bireyleri 7-10 gün aralıklarla yeni kültür kaplarına
aktarılmıştır. Kültür kapları her gün kontrol edilerek yeni döl ergin çıkışları
kaydedilmiştir. Bu işlem ergin çıkışları sona erinceye kadar sürdürülmüştür.
Kültürler E. kuehniella’da 10; G. mellonella’da 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Kültür süreleri sonunda üremiş olan popülâsyon, başlangıç popülâsyon değerine
bölünerek popülâsyonun kaç kat arttığı bulunmuştur. Çalışmalar 25±1 oC ve %
70±5 orantılı neme ayarlı iklim dolaplarında, karanlık ortamda yürütülmüştür.

Bulgular ve tartışma
Bracon didemie Beyarslan’nin Ephestia kuehniella (Zeller) üzerinde üretimine ait
sonuçlar Çizelge 1’de; Galleria mellonella (L) üzerindeki üretimine ait sonuçlar ise
Çizelge 2’de verilmiştir.
Ephestia kuehniella kültüründe B. didemie popülâsyonu bir dölde ortalama
33,8 günde 4,62 kat artmış ve üretim 6 döl boyunca sürdürülmüştür. Başlangıç
popülâsyonunda dişi birey oranı % 59,61 iken, kültür süresi sonunda elde edilen
popülâsyonda bu oran % 59,64 olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıç popülâsyonunda
erkek birey oranının düşük olduğu tekerrürlerde bile kültür sonunda yeterli
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düzeyde dişi birey elde edilmiş olması, sözkonusu parazitoit türün üretimi
açısından olumlu bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim 5 ♀♀+1 ♂ birey ile
oluşturulan başlangıç kültürüyle bile % 58,62 (=17♀♀/29♀♂) oranında dişi birey
elde edilmiş olması, bu görüşü desteklemektedir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Bracon didemie’nin Ephestia kuehniella üzerinde 25±1 oC ve % 70±5 orantılı
nemdeki popülasyon artışı
Table 1. Population increase of Bracon didemie on Ephestia kuehniella at 25±1 oC and
70±5 R.H%.
Kültür başlangıcı

Kültür sonu

7 (5♀♀+2♂♂)
7 (5♀♀+2♂♂)
7 (4♀♀+3♂♂)
18 (14♀♀+4♂♂)
10 (5♀♀+5♂♂)
11 (6♀♀+5♂♂)
9 (4♀♀+5♂♂)
16 (6♀♀+10♂♂)
14 (8♀♀+6♂♂)
6 (5♀♀+1♂)
Ort./Mean 10.50
(6.2♀♀ + 4.1♂♂)

Popülâsyon artışı (kat)

Kültür süresi (gün)

35 (13♀♀+ 2♂♂)
54 (38♀♀+ 6♂♂)
25 (18♀♀+ 7♂♂)
80 (45♀♀+ 5♂♂)
32 (28♀♀+ 4♂♂)
67 (34♀♀+ 3♂♂)
54 (36♀♀+ 8♂♂)
42 (20♀♀+ 2♂♂)
38 (23♀♀+15♂♂)
29 (17♀♀+ 2♂♂)

5.00
7.71
3.57
4.44
3.20
6.09
6.00
2.63
2.71
4.83

44
36
43
30
21
33
24
30
25
21

45.20 ± 5.63
(27.2 ♀+18.4♂♂)

4.62 ± 1.33

33.8 ± 3,46

Galleria mellonella kültüründe bir dölde ortalama 25,67 günde 2,71 kat
popülâsyon artışı (ortalama 25,33±4,07 ergin/20 larva/25,67±1,28 gün) belirlenmiş
ve üretim 4 döl boyunca sürdürülmüştür. Başlangıç popülâsyonunda dişi birey
oranı % 42,86 iken, kültür süresi sonunda elde edilen popülâsyonda bu oran %
68,40 olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmalar sırasında G. mellonella larvalarının kokon
örerek kendilerini parazitlenmekten korudukları gözlenmiştir.
Bu sonuçlara göre, B. didimie’nin kültür sonundaki artış oranları göz önüne
alındığında, bu parazitoit böceğin laboratuvar şartlarında üretiminde E.
kuehniella’nın G. mellonella’ya göre daha uygun bir konukçu olabileceği
anlaşılmaktadır. Her iki konukçu türü ile yapılan üretimde kültür sonunda
popülâsyonun yaklaşık % 60’ının dişi bireylerden oluşmasının kitle
üretimiaçısından uygun bir sonuç olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla
birlikte B. didimie’nin üretiminde farklı konukçu türlerinin de denenmesi yararlı
olabilir
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Çizelge 2. Bracon didemie’nin Galleria mellonella üzerinde 25±1 oC ve % 70±5 orantılı
nemdeki popülasyon artışı
Table 2. Population increase of Bracon didemie on Galleria mellonella at 25±1 oC and
70±5 R.H%.
Kültür başlangıcı
(♀♀+♂♂)

Kültür sonu
(♀♀+♂♂)

Popülâsyon artış
oranı (kat)

Kültür süresi (gün)

10 (5♀♀+5♂♂)
8 (4♀♀+4♂♂)
10 (3♀♀+7♂♂)

40 (29♀♀+11♂♂)
20 (17♀♀+3♂♂)
16 (6♀♀+10♂♂)

4.0
2.5
1.6

30
22
25

Ort./Mean 9.33
(4♀♀+5.3♂♂)

25.33± 4.07
(17.33♀♀+8♂♂)

2.7

25.67±1.28

.
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