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Öz
Bu çalışmada, tere (Lepidium sativum L.), roka (Eruca vesicaria Mill.), yarpuz (Mentha
pulegium L.), fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.)’den
elde edilen ekstraktların iki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch)'nin
yumurtaları ve ergin dişileri üzerine ovisidal ve repellent etkileri belirlenmiştir. Ovisidal etki
testleri 5 tekerrür olacak şekilde yürütülmüş ve sayımlar uygulamadan 10 gün sonra
yapılmıştır. Benzer şekilde repellent etki testleri de 5 tekerrür olarak yürütülmüş ve sayımlar
ekstraktların uygulamasından 2, 6, 24, 48, 72 ve 96 saat sonra yapılmıştır. En yüksek ovisidal
etki %85.6 ile R. officinalis ekstraktının %12 konsantrasyonunda elde edilirken, en yüksek
repellent etki ise %92.0 ile aynı ekstraktın aynı dozunda uygulamadan 24 saat sonra
belirlenmiştir. Ayrıca genel olarak ekstraktların konsantrasyonlarının artmasıyla ovisidal ve
repellent etkide de artışlar olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan bitkisel
ekstraktların farklı konsantrasyonlarının T. urticae’nin hem yumurta hem de ergin dişileri
üzerinde yüksek oranda ovisidal ve repellent etki gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: bitkisel ekstrakt, ovisidal etki, repellent etki, Tetranychus urticae

Ovicidal and Repellent Effect of Some Botanical Extracts on Two Spotted
Spidermite, Tetranychus urticae Koch
Abstract
In this study, the ovicidal and repellent effect of the extracts derived from cress (Lepidium
sativum L.), garden rocket (Eruca vesicaria Mill.), pennyroyal (Mentha pulegium L.), basil
(Ocimum basilicum L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) on eggs and adult females of
two spotted spidermite (Tetranychus urticae Koch) were determined. The ovicidal effect tests
were repeated five times and counting was performed after 10 days. Similarly, the repellent
effect tests were repeated five times and counting was made after 2, 6, 24, 48, 72 and 96
hours. While the highest ovicidal effect with 85.6% was determined at 12% concentration of
R. officinalis, the highest repellent effect with 92.0% was detected at the same concentration
of the same extract after 24 hours. Also, it was generally observed that the ovicidal and
repellent effect increased depending on the increases in the concentrations of extracts.
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Consequently, different concentrations of the botanical extracts using in this study showed the
high ovicidal and repellent effect on both eggs and adult females of T. urticae.
Keywords: botanical extract, ovicidal effect, repellent effect, Tetranychus urticae
1. Giriş
Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, karakteristik tat ve koku özellikleri içeren, terpenoidlerin
kompleks karışımları olan sekonder metabolitlerin bir grubu olarak bilinmektedirler. Bitkisel
ekstraktlar böcek ve diğer arthropod zararlılara karşı insektisit, akarisit, uzaklaştırıcı, yumurtlamayı engelleyici, antifungal ve antibakteriyel olarak doğada bitkilerin korunmasında önemli
rol oynamaktadır (Regnault-Roger ve ark., 2012). Bunun yanı sıra bitkilerin polen ve tohumlarının dağılmasını kolaylaştırmak ya da istenmeyenleri uzaklaştırmak için böcekleri teşvik
etmesi yönünden oldukça önemli etkilere sahiptirler. Bitkisel ekstraktların pestisit olarak kullanımı göz önüne alındığında ekolojik dengeyi korumalarından dolayı sentetik pestisitlere
karşı etkili bir alternatif veya tamamlayıcı oldukları ortaya çıkmaktadır (Laborda ve ark.,
2013). Ayrıca bitkisel ekstraktların doğa koşullarında minimum kalıcılığı, insan ve memelilere düşük toksisitesinden dolayı birkaç istisna dışında sentetik pestisitlere göre daha güvenli
olduğu bilinmektedir (Isman, 2006). Aromatik bitkilerden elde edilen bitkisel ekstraktlar sentetik pestisitlere karşı alternatif mücadele çalışmaları kapsamında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar yürütülen araştırmalar yaklaşık 2000 bitkiden elde edilen ekstraktların zararlılar üzerinde insektisit etkisinin bulunduğunu göstermektedir (Koul,
2005). Genellikle tek bileşene dayalı sentetik pestisitlerin aksine bitkisel ekstraktlar birbiriyle
sinerjik olarak etkileşime geçebilen ve hedef bölge direncinden kaçınmayı uygun hale getiren
bileşenlerin kompleks karışımlarını içermektedir (Isman ve ark., 2011).
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli zararlılardan biri olan iki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) tarımsal ürünleri ve süs bitkilerini
içeren 150 tanesi ekonomik olarak önemli 1200 den fazla konukçu bitki üzerinde zarar meydana getiren en önemli polifag türlerden biridir (Zhang, 2003). Bu türün mücadelesi çoğunlukla doğal düşmanlarını da olumsuz etkileyen sentetik pestisitlerin ya da biyolojik mücadele
ajanlarının kullanılmasıyla yürütülmektedir. Ancak T. urticae’nin sentetik pestisitlere karşı
kısa sürede direnç geliştirme yeteneğine sahip olması ve pestisitlerin kırmızı örümceklerin
yüksek populasyonlarını baskılamada oldukça başarılı olan ve birçok pestisite karşı da hassas
olan doğal düşmanlarına karşı olumsuz etkisi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır
(Stumpf ve ark., 2001; Miresmailli ve Isman, 2006). Günümüzde T. urticae’nin dünyada 96
Türkiye’de ise 7 adet kimyasal etkili maddeye karşı direnç geliştirdiği belirlenmiştir (DARP,
2012). Bu sebeplerden dolayı seçici, biyolojik olarak doğada parçalanabilen ve hedef olmayan
organizmalara karşı daha az olumsuz etkisi bulunan bitkisel ekstraktlar kırmızı örümceklerin
mücadelesi için iyi bir alternatif haline gelmektedir (Isman, 2000).
Bitkilerden elde edilen ve zararlı türlere karşı kullanılma potansiyeli olduğu belirlenen farklı
ekstraktların T. urticae üzerine toksik etkilerinin yanı sıra repellent ve ovisidal etkilerinin de
incelendiği çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Wang ve ark., 2007; Erdoğan ve ark., 2010; Kumral ve ark., 2010; Yanar ve ark., 2011; Erdoğan ve ark., 2012; Motazedian ve ark., 2012; Derbalah ve ark., 2013; Ghaderi ve ark., 2013; Yorulmaz Salman ve ark., 2014; 2015; Akyazı ve
ark., 2015; Vicentini ve ark., 2015; Kasap ve ark., 2016; Kök ve ark., 2016; Pavela, 2016;
Kasap ve Kök, 2019). Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar göz önüne alındığında pestisitlerin hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki gittikçe artan ciddi zararlı etkilerinden dolayı alternatif mücadele yöntemlerinin başında gelen bitkilerden elde edilen ekstraktlar olduk357
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ça umut vaat edici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda bitkilerden elde edilen ekstraktların insektisit özelliklerinin yanı sıra diğer etkilerini de ortaya çıkarabilmek için bu çalışmada tere (Lepidium sativum L.), roka (Eruca vesicaria Mill.), yarpuz (Mentha pulegium
L.), fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ekstraktlarının T.
urticae'nin yumurtaları ve ergin dişileri üzerine ovisidal ve repellent etkileri belirlenmiştir.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Denemelerde Kullanılan T. urticae Bireylerinin Yetiştirilmesi
Ovisidal ve repellent etki denemelerinde kullanılan T. urticae stok kültürünün elde edilmesi
amacıyla bireyler Çanakkale ilindeki tarım alanlarından toplandıktan sonra 25±2 °C, % 70±10
orantılı nem ve 16:8 ışıklandırma süresine ayarlı iklimlendirme odasında fasulye (Phaseolus
vulgaris L.) bitkisi üzerinde yetiştirilmiştir. Denemelerde kullanılabilmesi amacıyla T. urticae
populasyonunun en az iki nesil boyunca belirtilen şartlarda çoğalması sağlanmıştır. Daha sonra elde edilen stok kültür üzerinden denemelerde kullanılan T. urticae’ye ait ergin dişi bireyler
ve yumurtalar elde edilmiştir.
2.2. Bitkisel Ekstraktlarının Hazırlanması
Bu çalışmada kullanılan biberiye (R. officinalis), fesleğen (O. basilicum) ve yarpuz (M. pulegium) ekstraktları Telci ve ark. (2010)'un uyguladığı yöntem modifiye edilerek elde edilmiştir. Bu yönteme göre bitkiler serin ve gölge alanlarda sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulduktan sonra öğütülerek toz haline getirilmiştir. Daha sonra 50’şer gr kuru örnek üzerine 500
ml saf su eklenerek Neo-Clevenger cihazına alınmış ve 2-6 saat süreyle distilasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonunda elde edilen ekstraktlar cam şişeler içerisinde +4 °C’de
muhafaza edilmiştir. Roka (E. vesicaria) ve tere (L. sativum) ekstraktlarının elde edilmesinde
Gökçe ve ark. (2007)’nın yöntemi değiştirilerek uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kurutulduktan sonra toz haline getirilen bitkilerden 100’er gr kuru örnek erlenmayer içerisinde
çözücü kullanılarak 48 saat süre ile çalkalayıcıda bekletildikten sonra önce ince bir tül daha
sonra filtre (Whatman No 1) kağıdından süzülerek posasının uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Elde edilen karışımdaki çözücü yatık tip rotary evaporatör ile uzaklaştırıldıktan sonra elde
edilen ekstraktlar cam şişeler içerisinde +4 °C’de muhafaza edilmiştir. Elde edilen bitkisel
ekstraktlar %0.3 Tween 20 içeren saf su içerisinde seyreltilerek manyetik karıştırıcıda %1, %6
ve %12 konsantrasyonları hazırlanmıştır. Kontrol gruplarında da %0.3 Tween 20 içeren saf su
kullanılmıştır.
2.3. Bitkisel Ekstraktların T. urticae Yumurtaları Üzerine Ovisidal Etkisi
Bitkisel ekstraktların ovisidal etkisini belirlemek amacıyla Akyazı ve ark. (2015)’nın uyguladığı yöntem temel alınarak ekstraktların %1, %6 ve %12’lik konsantrasyonları kullanılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda 3 cm çapındaki fasulye yaprak diskleri üzerinde 10 adet ergin dişi T.
urticae bırakılmış ve yumurta bırakmaları için 24 saat süre ile beklenmiştir. Bu süre sonunda
ergin bireyler ve fazla olan yumurtalar yaprak diskleri üzerinden uzaklaştırılmış ve son olarak
25 adet yumurta kalması sağlanmıştır. T. urticae yumurtası bulunan yaprak diskleri ekstraktların faklı konsantrasyonlarına 5 sn süre ile daldırılmış ve daha sonra oda sıcaklığında kuruması
için beklenmiştir. Daha sonra diskler tabanında nemlendirilmiş pamuk bulunan plastik petrilere alınarak denemeler başlatılmıştır. Denemeler 5 tekerrür olarak yürütülmüş olup kontrol
gruplarında %0.3 Tween 20 içeren saf su kullanılmıştır. Sayımlar 10 gün sonunda yapılarak
açılmayan yumurtalar ölü olarak değerlendirilmiştir.
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2.4. Bitkisel Ekstraktların T. urticae Ergin Dişi Bireyleri Üzerine Repellent Etkisi
Bitkisel ekstraktların T. urticae ergin dişi bireyleri üzerindeki repellent etkisi Akyazı ve ark.
(2015)’nın uyguladığı yöntem esas alınarak belirlenmiştir. Ekstraktların T. urticae ergin dişileri üzerindeki repellent etkisini belirlemek amacıyla ekstraktların %1, %6, %12 konsantrasyonları Akyazı ve ark. (2015)'nın kullandığı yönteme göre uygulanmıştır. Bu doğrultuda 3 cm
çapındaki fasulye yaprak disklerinin yarısı ekstraktların farklı konsantrasyonlarına 5 sn süre
ile daldırıldıktan oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan yaprak disklerinin diğer
yarısı da %0.3 Tween 20 içeren saf suya aynı yöntemle daldırıldıktan sonra kuruması beklenmiştir. Kuruyan yaprak diskleri taban kısmında nemlendirilmiş pamuk bulunan plastik petriler içerisinde yaprağın alt yüzeyi üste gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra 10 adet
ergin dişi T. urticae bireyleri yaprağın ekstraktlar ve saf suyun uygulandığı orta sınır noktasına bırakılmış ve 2, 6, 24, 48, 72, 96 saat sonra kontrol edilerek yaprak diskinin hangi tarafında
bulunduğu kaydedilmiştir. Repellent etki denemeleri 5 tekerrür olacak şekilde yürütülmüştür.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilerle MiniTab 17 programında istatistik olarak değerlendirilmiştir. Repellent etki denemelerinden elde edilen sonuçlar Obeng-Ofori ve ark.
(1997) tarafından geliştirilen % repellent etki indeksine [Repellent etki (%) = [(Nc-Nt) /
(Nc+Nt)] × 100 (Nc: kontrol yönüne giden birey sayısı; Nt: uçucu yağ veya bileşen yönüne
giden birey sayısı)] göre hesaplanmıştır. Elde edilen ham veriler varyans analizine tabi tutulmuş (One-Way ANOVA) ve her ekstrakt için uygulanan konsantrasyonlar kendi aralarında
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Farklı bulunan değerlere Tukey Testi uygulanmıştır.
3. Bulgular ve Tartışma
Tere (L. sativum), roka (E. vesicaria), yarpuz (M. pulegium), fesleğen (O. basilicum) ve biberiye (R. officinalis) bitkilerinden elde edilen ve farklı konsantrasyonları kullanılan ekstraktların T. urticae’nin ergin dişi bireylerinin bıraktığı yumurtalar üzerindeki ovisidal etkilerinin
farklı oranlarda olduğu tespit edilmiştir. En düşük ovisidal etki genellikle ekstraktların en düşük konsantrasyonlarında elde edilirken en yüksek ovisidal etki ise ekstraktların en yüksek
(%12) konsantrasyonlarında tespit edilmiştir. E. vesicaria’nın %1 konsantrasyonunda ovisidal
etki %11.2 olarak belirlenmiş ve R. officinalis’in %12 konsantrasyonunda ise %85.6 olarak
tespit edilmiştir (P<0,05). Test edilen tüm eksraktların her birinin kendi içerisinde farklı konsantrasyonları arasında istatistik olarak fark olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Bütün ekstraktlarda konsantrasyonların artışıyla birlikte ovisidal etkide de artış olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada test edilen bütün ekstraktların T. urticae’nin yumurtaları üzerinde
önemli oranda ovisidal etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ekstraktların farklı konsantrasyonlarının göstermiş olduğu ovisidal etkiler Çizelge 3.1’de verilmiştir.
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Çizelge 3.1. Bitki ekstraklarının T. urticae yumurtaları üzerine ovisidal etkisi (ort.±s.h.)
Lepidium
Eruca
Ocimum
Mentha
Rosmarinus
sativum
vesicaria
basilicum
pulegium
officinalis
Konsantrasyon
(%)
Ovisidal Etki Ovisidal Etki Ovisidal Etki Ovisidal Etki Ovisidal Etki
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1
20.0±2.83 c 11.2±1.79 c 32.0±4.00 b 32.0±2.83 c 52.8±5.22 c
6
34.4±2.19 b 21.6±2.19 b 62.4±2.19 a 44.8±3.35 b 65.6±6.07 b
12
56.8±3.35 a 37.6±2.19 a 68.0±4.00 a 65.6±3.58 a 85.6±8.29 a
*Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0,05).

Farklı bitkilerden elde edilen ekstraktların T. urticae yumurtaları üzerindeki ovisidal etkilerini
inceleyen önceki çalışmalarda önemli sonuçlar elde edilmiştir. Akyazı ve ark. (2015) Prunus
laurocerasus L. (Rosaceae) bitkisinden elde edilen yaprak, çiçek ve tohum ekstraklarının T.
urticae’nin yumurtaları üzerindeki ovisidal etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada en düşük
ovisidal etki çiçek ekstraktının %1 konsantrasyonunda elde edilirken, en yüksek ovisidal etki
ise tohum ekstraktının %10 kosantrasyonunda elde edilmiştir. Çalışmada test edilen bitkinin
farklı kısımlarından elde edilen ekstraklarda doz arttıkça etki oranında da artışlar olduğu bildirilmiştir. Yorulmaz Salman ve ark. (2014) Salvia officinalis L. ve bu çalışmada da kullanılan
R. officinalis bitkilerinden elde edilen ekstraktların T. urticae yumurtaları üzerindeki ovisidal
etkilerini araştırdıkları çalışmalarında ekstraktların %1, %3, %6 ve %12 konsantrasyonlarını
test etmişlerdir. Çalışma sonucunda %12 konsantrasyonda S. officinalis ekstraktının %30.2, R.
officinalis ekstraktının ise %82.2 ovisidal etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Benzer sonuçlar R.
officinalis için bu çalışmada da elde edilmiştir. Bu çalışmada R. officinalis ekstraktının uygulandığı testlerde 10 gün sonra yapılan sayımlarda aynı konsantrasyonda %85.6 oranında ovisidal etki tespit edilmiştir. Ghaderi ve ark. (2013) tarafından yürütülen diğer çalışmada Anisosciadium orientale DC., Ptelea viscosa L., Scaligeria meifolia Boiss. ve Trigonella elliptica
Boiss. bitkilerinden elde edilen ekstraktların T. urticae yumurtaları üzerindeki ovisidal etkisi
incelenmiştir. Çalışmada en yüksek ovisidal etkinin S. meifolia testlerinde belirlendiği ve bunu diğer ekstraktların izlediği bildirilmiştir. Sonuç olarak test edilen bütün ekstraktların yüksek ovisidal etkilerinin olduğu rapor edilmiştir.
Diğer taraftan bu çalışmada, farklı bitkilerden elde edilen ekstraktların %1, %6 ve %12 konsantrasyonlarının 2, 6, 24, 48 ve 72. saatlerde iki noktalı kırmızıörümcek, T. urticae’nin ergin
dişi bireyleri üzerindeki repellent etkisi belirlenmiştir. Repellent etki testleri sonucunda farklı
dozlarda ve farklı sürelerde uygulanan ekstraktların farklı oranlarda etki gösterdiği tespit
edilmiştir. Tere (L. sativum) bitkisinden elde edilen ekstraktın uygulanan konsantrasyonlarda
farklı oranlarda etki gösterdiği ancak konsantrasyonlar arasında istatistik olarak herhangi bir
fark olmadığı belirlenmiştir (P<0,05). Ekstraktın gösterdiği repellent etkinin süre ile birlikte
artış gösterdiği en yüksek etkiyi ise 24. saat sonunda gösterdikten sonra sürenin ilerlemesiyle
birlikte etkinin de azalma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Roka (E. vesicaria)’dan elde edilen ekstraktın farklı saatlerde yapılan sayımlarında farklı dozları arasında genellikle istatistik
olarak herhangi bir fark gözlenmezken 24. saat sonunda yapılan sayımlarda en yüksek repellent etkinin ekstraktın %12 konsantrasyonunda belirlendiği ve dozlar arasında istatistik olarak
fark olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Ekstraktın repellent etkisinin L. sativum’da olduğu gibi
24. saate kadar süre artışıyla birlikte arttığı ve bu süreden sonra ise azalma gösterdiği gözlenmiştir. O. basilicum’dan elde edilen farklı zamanlarda farklı konsantrasyonlarında yapılan
sayımlarda dozlar arasında genellikle istatistik olarak farklar olduğu belirlenmiştir. En yüksek
repellent etki 24. saat sonunda yapılan sayımda ekstraktın %12 konsantrasyonunda elde edilmiş ve uygulama dozların istatistik olarak farklı gruplarda yer aldığı gözlenmiştir (P<0,05).
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Benzer sonuçlar M. pulegium’dan elde edilen ekstraktın testlerinde de elde edilmiştir. Bu testlerde genellikle uygulama dozlarının artmasıyla birlikte repellent etkide de artışlar olduğu
tespit edilmiştir. En yüksek repellent etki 24. saat sonunda yapılan sayımlarda %12 konsantrasyonunda elde edilirken bu saatte yapılan sayımlarda uygulama dozlarının istatistik olarak
farklı gruplarda yer aldığı belirlenmiştir (P<0,05). Bu süreden sonra yapılan sayımlarda repellent etkinin zaman ilerledikçe azalma gösterdiği tespit edilmiştir. R. officinalis’den elde edilen
ekstraktın farklı zamanlarda farklı konsantrasyonlarının değerlendirildiği testlerde genellikle
konsantrasyonların istatistik olarak farklı gruplarda yer aldığı belirlenmiştir (P<0,05). Repellent etki testlerinde 24. saat sonunda yapılan sayımlarda en yüksek etki ekstraktın %12 konsantrasyonunda elde edilmiş ve bu sürede konsantrasyonların istatistik olarak farklı gruplarda
yer aldığı gözlenmiştir (P<0,05). Diğer ekstraktlarda olduğu belirli bir süreden sonra repellent
etkide azalma olduğu belirlenmiştir. Ekstraktların farklı konsantrasyonlarının göstermiş olduğu repellent etkiler Çizelge 3.2’de verilmiştir.
Çizelge 3.2. Bitki ekstraklarının T. urticae ergin dişileri üzerine repellent etkisi (ort.±s.h.)
Ekstrakt

Kons.
2. Saat
6. Saat
24. Saat
48. Saat
72. Saat
96. Saat
(%)
Etki (%)
Etki (%)
Etki (%)
Etki (%)
Etki (%)
Etki (%)
1 28.0±10.95 a 48.0±10.95 a 56.0±8.94 a 48.0±10.95 a 40.0±14.14 a 28.0±17.89 a
Lepidium
6 36.0±8.94 a 40.0±0.00 ab 44.0±8.94 a 48.0±10.95 a 36.0±16.73 a 40.0±14.14 a
sativum
12 24.0±8.94 a 32.0±10.95 b 56.0±8.94 a 44.0±8.94 a 28.0±10.95 a 24.0±8.94 a
1 12.0±10.95 a 24.0±8.94 a 36.0±8.94 b 40.0±0.00 a 24.0±8.94 a 8.0±10.95 a
Eruca
vesicaria
6 24.0±8.94 a 32.0±10.95 a 44.0±8.94 ab 44.0±8.94 a 24.0±10.95 a 16.0±16.73 a
12 28.0±10.95 a 32.0±10.95 a 56.0±8.94 a 52.0±10.95 a 28.0±10.95 a 20.0±14.14 a
1 32.0±10.95 a 32.0±10.95 b 44.0±16.73 b 24.0±8.94 b 22.2±10.66 b 20.0±20.00 a
Ocimum
basilicum
6 44.0±8.94 a 52.0±10.95 b 63.5±16.76 ab 62.7±25.10 a 34.7±8.69 b 40.0±20.00 a
12 48.0±10.95 a 80.0±14.14 a 83.1±9.51 a 63.1±15.68 a 68.0±10.95 a 32.0±10.95 a
1 12.0±10.95 b 32.0±10.95 b 42.2±14.65 b 25.3±7.30 c 22.7±5.96 b 12.0±10.95 b
Mentha
pulegium
6 16.0±16.73 b 24.0±8.94 b 55.1±8.66 b 50.2±9.50 b 28.0±10.95 b 16.0±8.94 ab
12 52.0±10.95 a 72.0±10.95 a 84.0±8.94 a 72.0±17.89 a 67.1±17.17 a 36.9±17.89 a
1 16.0±16.73 b 36.0±8.94 c 48.0±10.95 b 32.0±10.95 b 24.0±8.94 b 28.0±10.95 a
Rosmarinus
6 28.0±10.95 b 60.0±14.14 b 64.0±8.94 b 52.0±10.95 a 44.0±8.94 a 28.0±10.95 a
officinalis
12 52.0±10.95 a 88.0±10.95 a 92.0±10.95 a 64.0±8.94 a 60.0±14.14 a 40.0±14.14 a
*Aynı sütunda ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0,05).

Genel olarak bu çalışmada farklı sürelerdeki repellent etkisi incelenen ekstraktların farklı dozlarının uygulandığı testlerde, en yüksek repellent etkinin ekstraktların %12 konsantrasyonlarında elde edildiği belirlenmiştir. Uygulamalardan sonra farklı sürelerde yapılan sayımlarda
repellent etkinin genellikle 24. saate kadar önemli oranda artış gösterdiği ve bu süreden sonra
azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bitkilerden elde edilen ekstrakların tarımsal zararlılar üzerindeki insektisit etkisini inceleyen çalışmaların yanı sıra son yıllarda repellent etkileri
üzerine de çalışmalar yürütülmektedir. Kheradmand ve ark. (2015) çalışmalarında karanfil
(Syzygium aromaticum Thun. var. Nelson) (Myrtaceae), kimyon (Cuminum cyminum L. var.
Kerman) (Apiaceae) ve nane ( Mentha spicata L. var. Crispa) (Lamiaceae)’den elde edilen
ekstraktların T. urticae üzerine etkilerini incelemişlerdir. Test sonuçlarına göre en yüksek
repellent etki sırasıyla karanfil, nane ve kimyon ekstraktlarından elde edilmiş ve konsantrasyon arttıkça repellent etkinin artış gösterdiği vurgulanmıştır. Benzer sonuç bu çalışmada da
ortaya çıkmış ve genellikle konsantrasyon artışı ile birlikte repellent etkide de artış gözlenmiştir. Yeşilayer ve Aslan (2018) Labiatae (Lamiaceae) cinsine bağlı Origanum onites L., O. vulgare L., O. majorana L., Thymbra spicata ve Thymus vulgaris L., kekik türlerinin ekstraktlarının T. urticae’ye karşı repellent etkilerini incelemişlerdir. Repellent etki testleri sonucunda
24 saat sonra yapılan sayımlarda ekstraktların %71.5 ile %98.4 arasında değişen oranlarda
etki gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca T. urticae üzerindeki en yüksek repellent
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etkiyi O. onites ekstraktının gösterdiği bildirilmiştir. Yorulmaz Salman ve ark. (2015) T. urticae’nin nimf ve ergin bireyleri üzerine Hyssopus officinalis L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Rosmarinus officinalis L. ve Salvia officinalis L. ekstratlarının repellent etkisini
incelemişlerdir. Repellent etki testlerinin sonucunda ekstraktların nimflere karşı erginlere göre
daha yüksek etki gösterdiği bildirilmiştir. Nimflerde yapılan sayımlarda en yüksek etki genellikle bütün ekstraktlar için en yüksek doz olan 10 ml/l’de elde edilirken erginlerde ise en yüksek repellent etki H. officinalis ve L. intermedia ekstraktının aynı dozunda belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmada kullanılan bitkilerden elde edilen ekstraktların T. urticae’nin hem nimf
hem de ergin dönemleri üzerine önemli oranda repellent etki gösterdiği bildirilmiştir. Yürütülen mevcut çalışmamızda bu çalışmadan farklı olarak R. officinalis ekstraktının %12 konsantrasyonunun ergin T. urticae’lere karşı önemli oranda repellent etki gösterdiği tespit edilmiştir.
Mozaffari ve ark. (2013) bu çalışmada da kullanılan M. pulegium ekstraktının T. urticae üzerine farklı etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada ekstraktın farklı konsantrasyonları test edilmiş
olmasına rağmen konsantrasyonlar arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Yürüttüğümüz mevcut çalışmada ise 24 saat sonra yapılan sayımlarda M. pulegium
ekstraktının en yüksek repellent etkisi %12 konsantrasyonunda elde edilirken dozlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bunun durumun ise çalışmalarda test edilen
dozların birbirinden önemli oranda farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kök ve
ark. (2016) tarafından yürütülen diğer çalışmada ise ülkemizde çay ağacı olarak da bilinen
Melaleuca alternifolia (Myrtaceae)'dan elde edilen Fungatol ve Gamma-T-ol ekstraktlarının
farklı konsantrasyonlarının T. urticae üzerindeki repellent etkisi belirlenmiştir. Çalışma sonucunda her iki ekstraktın da 2 ve 24 saat sonra yapılan sayımlarda önemli oranlarda repellent
etki gösterdiği ve sürenin ilerlemesiyle de etkinin azaldığı bildirilmiştir. Mevcut çalışmamızda
da benzer sonuçlar gözlenmiş olup testlerde kullandığımız eksraktların repellent etkilerinin
24. saate kadar artış gösterdikten sonra sürenin ilerlemesiyle azalma eğiliminde olduğu tespit
edilmiştir.
4. Sonuç
Sonuç olarak bu çalışmada test edilen tere (L. sativum), roka (E. vesicaria), yarpuz (M. pulegium), fesleğen (O. basilicum) ve biberiye (R. officinalis) bitkilerinden elde edilen farklı
konsantrasyonlardaki bitkisel ekstraktların hem dünya hem de ülkemizde önemli tarımsal zararlılardan biri olan T. urticae üzerine yüksek oranda repellent ve ovisidal etkilerinin olduğu
belirlenmiştir. Tarımsal üretimde zararlılar ile mücadele amacıyla yoğun olarak kullanılan
pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerine artan ve geri dönülemez seviyelere ulaşan olumsuz
etkileri göz önüne alındığında, bu kimyasallara karşı alternatif bir yöntem olarak karşımıza
çıkan bitkisel ekstraktların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların T. urticae üzerine önemli etkileri olduğu tespit edilen bitkisel ekstraktların geliştirilerek
tarımsal üretimde daha yaygın kullanılmasına, insan ve çevre sağlığına duyarlı mücadele yöntemlerinin kazanılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
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