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Summary
Investigations on Effects of some Natural Organic Insecticides on
Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae)
Recently, studies on side effects of commercially formulated preparations
of natural organic insecticides on beneficial organisms have been increased. In this
study, effects of two different commercial neem insecticides (Neem Oil and
NeemAzal T/S) and Savona (potassium salts of fatty acids) on Encarsia formosa
Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) which is an effective parasitoid of whitefly
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae) were evaluated.
These preparations were applied at manufacturers’ recommendations for registered
pests (for Neem Oil 2%, for NeemAzal T/S 0.5% and for Savona %1), to whitefly
puparia in which E. formosa deposited eggs 16 and 18 days before. Emergence rates
were calculated daily. After 15 days mortality of Neem Oil, NeemAzal T/S and
Savona on 16 days old parasitised puparia were 16 %, 18% and 98% respectively and
35%, 53% and 96% on 18 days old parasitised puparia. This shows that the mortality
effect of Savona was higher than both Neem Oil and NeemAzal T/S.
Key words: Encarsia formosa, Trialeurodes vaporariorum, NeemAzal T/S, Neem
Oil, Savona
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Giriş
Örtüaltı sebzeciliğinde 1930’lu yıllardan günümüze önemli
ekonomik kayıplara neden olan Sera beyazsineği, Trialeurodes
vaporariorum Westwood (Hom., Aleyrodidae)’a karşı Encarsia
formosa Gahan (Hym, Aphelenidae) bir çok ülkede etkin bir şekilde
kullanılmakta (Anonymous, 2002a) ve zararlılarla biyolojik savaştaki
en başarılı örneklerden biri olarak gösterilmektedir (Parrella et al.,
1999).
Ayrıca bu zararlıya karşı kimyasal savaşta yoğun olarak sentetik
organik insektisitler kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda sentetik
insektisitlerin bilinçsizce kullanımı sonucu zararlılarda oluşan
dayanıklılık, insan, çevre ve hedef dışı organizmalara olumsuz etkileri,
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve bu zararlıyla savaşta eğilim,
biyolojik savaş etmenleri ve doğal organik insektisitlerin kullanılması
yönünde artmıştır (Miller and Uetz,1998).
Söz konusu doğal organik insektisitlerden en önemlisi ve en çok
kullanılanı Azadirachta indica Juss. (Melliceae)’dan elde edilen
azadirachtin etkili maddesidir (Schmutterer, 1990; Copping and Menn,
2000). Bunun yanında yurtdışında doğal yağ asitlerinin potasyum
tuzlarından elde edilmiş maddeler de örtüaltı zararlılarından
yaprakbitleri, tripsler ve beyazsineklere karşı savaşta kullanılmaktadır
(Copping, 2001). Bu tür doğal organik bileşiklerin genelde parazitoit ve
predatör böcekler ile beraber kullanılabileceği düşünülmesine rağmen,
bu maddelerin yararlı böcekler üzerindeki etkileri üzerine yapılan
çalışmalar yetersizdir (Oetting and Latimer, 1995).
Bu çalışmada, beyazsinekler gibi diğer örtüaltı zararlılarına
karşı kullanılan doğal organik insektisitlerin, daha önceden E. formosa
salımı yapılan seralarda kullanılması durumunda parazitoit üzerine
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, laboratuvar koşullarında NeemAzalT/S, Neem Oil ve Savona’nın, E. formosa pupalarına karşı öldürücü
etkileri denenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışma, 2004 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü laboratuvarlarında yürütülmüştür.
Sera beyazsineği ve parazitoitin üretimi
Çalışmanın ana materyalini oluşturan E. formosa’nın üretimi
için öncelikle konukçusu olan T. vaporariorum üretilmiştir.
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Bunun için küçük plastik saksılara (6cm × 6,5cm ∅) steril
toprak konularak, domates (Lycopersicon esculentum Miller) ekimi
yapılmış ve iklim odasında yetiştirilmesi sağlanmıştır. Domates
bitkileri 10-15 cm boyuna geldiğinde başka bir iklim odasında İzmir’de
doğadan elde edilen T. vaporariorum erginleri bulaştırılarak bu
zararlının yetiştirilmesi sağlanmıştır. Uygun dönemlerdeki T.
vaporariorum nimflerinin (3. veya 4. nimf dönemleri) bulunduğu
bitkiler büyük şeffaf plastik kavanozlara (30cm × 20 cm ∅) alınarak,
her bir kaba yine aynı şeklide doğadan elde edilen E. formosa erginleri
verilmiş ve böylece ayrı bir iklim odasında E. formosa’nın
yetiştirilmesi sağlanmıştır. Erginlerin kaçmaması için tülbent ile kapalı
5 adet havalandırma deliği olan bu kavanozlar etiketlenerek parazitoit
pupalarının gelişme süreleri kontrol altına alınmıştır. Bütün iklim
odalarında 22 ± 1 0C sıcaklık, % 60 ± 5 orantılı nem ve uzun gün
koşulları (16 saat aydınlık) sağlanmıştır.
Preparatların uygulanması
Uygulama için kullanılan preparatlar Çizelge 1’de verilmiştir.
Söz konusu preparatlar, zararlılara karşı önerilen dozlarda
kullanılmıştır.
Çizelge 1. Denemede kullanılan preparatlar
Preparat

Etkili Madde

Etkili Madde

Doz

Adı

Adı

Oranı (%)

(%)

NeemAzal
T/S

Trifolio-M GmbH,
Azadirachtin

1

0.5

tohumlarından elde
edilen yağ asitlerinin

Organica Inc.,
25

2

Doğal yağ asitlerinin
potasyum tuzları

New York,
ABD

potasyum tuzları
Savona

Lahnau,
Almanya

A. indica’nın
Neem Oil

Firma

Koppert Bio. Sys.,
50

1

Rodenrus,
Hollanda

Oomen (1988), E. formosa’ya karşı pestisitlerin etkilerini
belirleyebilmek amacıyla önerdiği standart yöntem; laboratuvar, yarı59

tarla ve tarla olmak üzere üç basamaklıdır. Laboratuvar aşaması olarak
gerçekleştirilen bu denemede, E. formosa’nın pupa dönemini içeren
siyahlaşmış T. vaporariorum nimfleri (parazitlemeden 16 ve 18 gün
sonra) ile bulaşık domates yaprakları koparılarak önceden hazırlanmış
preparatlar direkt olarak uygulanmıştır. Kontrol parsellerine de saf su
atılmıştır. Daha sonra yapraklar 2-3 saat kurumaya bırakıldıktan sonra
her yaprakta 50 adet E. formosa pupası kalacak şekilde deneme
planlanmıştır. Deneme kapsamına alınmayan pupalar, yapraktan bir
iğne yardımı ile uzaklaştırılmıştır. Daha sonra yapraklar içi nemli
pamukla dolu petri kaplarına (1.5 cm × 9 cm ∅) yerleştirilmiştir.
Erginlerin pupadan çıkış yaptığı son güne kadar her gün yapılan
sayımlarda bu kaplardaki nem ihtiyacının giderilmesi için saf su
takviyesinde bulunulmuştur. Deneme tesadüf parselleri deneme
deseninde 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Verilerin değerlendirilmesi
Bu denemeye ait sonuçların değerlendirilmesi 15. gün
sayımlarından elde edilen canlı ve ölü değerlerine göre Abbott
formülünden (Abbott, 1925) yararlanılarak hesaplanan etki oranları
üzerinden yapılmıştır. Ayrıca SPSS paket istatistik programı (versiyon
12.02) kullanılarak varyans analizi yapılmış, farklı gruplar Duncan
Çoklu Aralık Testi (Duncan, 1955) ile belirlenmiştir (Efe ve ark. 2000).
Ölüm oranlarına ait sonuçlar, IOBC (International Organisation for
Biological Control)’nin pestisitlerin doğal düşmanlara laboratuvar
koşullarında etkilerine (Çizelge 2) göre sınıflandırılmıştır (Hassan,
1985).
Çizelge 2. IOBC’nin ilaçların doğal düşmanlara etkilerinin sınıflandırılması
% Etki

Sınıf Değeri

Açıklama

< %30

1

Etkisiz

%30-79

2

Düşük derecede etkili

%80-99

3

Orta derecede etkili

>%99

4

Yüksek derecede etkili

Araştırma Bulguları ve Tartışma
Uygulanan preparatların E. formosa’nın pupa dönemine olan
etkileri Çizelge 3’de verilmiştir.
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Çizelge 3. NeemAzal T/S, Neem Oil ve Savona’nın E. formosa’nın 16 ve 18 günlük
pupalarına etkileri
16 günlük E. formosa pupaları
Kullanılan

Ortalama

Etki Oranı

İnsektisitler

Ergin çıkışı*

(Abbott)

%

%

18 günlük E. formosa pupaları
Ortalama
Ergin çıkışı* %

Etki Oranı
(Abbott)
%

NeemAzal T/S

82.00 ± 4.90 b

18.00

46.00 ± 16.91 b

53.06

Neem Oil

84.00 ± 5.10 b

16.00

64.00 ± 6.00 b

34.69

Savona

2.00 ± 2.00 a

98.00

4.00 ± 2.45 a

95.92

Kontrol

100.00 ± 0.00 c

98.00 ± 2.00 c

*Aynı harfi içeren ortalamalar istatistiksel olarak farklı değildir (p=0.05).

Ülkemizde 2000 yılının ikinci yarısında ruhsat alan NeemAzal
T/S (Anonymous, 2002b)’nin, 16 günlük pupalara etkisi % 18, 18
günlüklere ise % 53 oranında tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre
NeemAzal T/S, 16 günlükler için etkisiz, 18 günlükler için ise düşük
derecede etkili olarak bulunmuştur. Neem Oil ise, 16 günlük pupalara
% 16, 18 günlük pupalara ise % 35 oranında etki göstermiş ve Neem
Oil de 16 günlükler için etkisiz, 18 günlükler için düşük derecede etkili
olarak gruplandırılmıştır. Bu sonuçlardan gerek açılmak üzere olan
parazitoit pupaları ve gerekse de beyazsinek pupariumundan henüz
çıkmamış parazitoit erginlerin, her iki preparattan daha fazla etkilendiği
anlaşılmaktadır. Her iki preparatın da, parazitoit pupalarına etkileri
arasında istatistiki olarak bir fark bulunmamıştır.
Feldhege and Schmutterer (1993), E. formosa pupalarına, %
14 neem yağı ve % 0,3 azadirachtin içeren Margosan-O adlı preparattan
% 0,33 ve % 0,67 oranında uygulamaları sonucunda sırasıyla % 15 ve
% 35 oranında ölüm tespit etmişlerdir. Del Bene et al. (2000) ise, % 0,3
ve % 4,5 azadirachtin içeren iki faklı preparatı, sırasıyla % 0,25 ve %
0,07 dozlarında E. formosa pupalarına uygulamışlar ve ilk preparatın
8. gün sonunda pupaların % 7,3’ünü; ikincisinin ise 15. gün sonunda %
82,5’ini öldürdüğünü belirtmişler ve aradaki büyük farklığın da etkili
madde oranındaki değişikliğe yormuşlardır.
Bunlarla beraber azadirachtin içerikli çeşitli preparatların
parazitoitin çeşitli dönemleri üzerine olan etkileri üzerine çelişkili
sonuçlar dikkat çekmektedir. Örneğin Holmer et al. (1990), Simmonds
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(2001), Price and Schuster (1991) ve Sterk and Put (2004)
azadirachtinin parazitoitin pupasına etkisiz, Anoymous (2004) düşük
derecede etkili ve Simmonds et al. (2002) ise orta derecede etkili
olduğunu belirtmektedirler. Yine benzer şekilde Price and Schuster
(1991), Simmonds et al. (2002)
ve Chiasson et al. (2004),
azadirachtinin parazitoitin erginine etkisiz; Sterk and Put (2004) düşük
derecede etkili ve Anonymous (2004) orta derecede etkili olduğunu
bildirmektedirler.
Çizelge 3’te belirtilen sonuçlara göre Savona, E. formosa’nın
16 günlük pupalarına % 98 ve 18 günlüklere de % 96 olmak üzere etki
oranı en yüksek insektisit olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin karşılığı
olarak Savona, bu yararlı için orta derecede zehirli ilaç kategorisine
girmektedir. Nitekim, Kassis and Michelakis (1993) ve Copping
(2001) ise Savona’nın E. formosa gibi doğal düşmanların salımından
önce beyaz sineğe karşı kullanımının uygun olacağını belirtmişlerdir.
Javed and Matthews (2002), aynı preparatı E. formosa
pupalarına uygulamış 16. gün sonunda etki oranını % 25 olarak
bulmuştur. Benzer şekilde Puritch et al. (1982), aynı etkili maddenin
“Safer’s Insecticidal Soap” ticari adlı preparatını % 0,5 dozunda söz
konusu parazitoitin pupalarına laboratuvar şartlarında uygulamış ve etki
oranını % 18,5 olarak bulmuşlardır. Araştırmamızda kullanılan % 1’lik
doz, etki farklılığının en önemli nedeni olarak dikkat çekmektedir.
Tarla şartlarında ise potasyum tuzlarının yağ asitlerinden oluşan
preparatların, E. formosa pupalarına düşük derecede etkili olduğu
belirtilmektedir (Anonymous, 2004).
Diğer yandan potasyum tuzlarının yağ asitlerinden oluşan
farklı preparatların E. formosa erginlerine etkisi üzerine yine çelişkili
sonuçlar görülmektedir. Örneğin, Javed and Matthews (2002) ve Sterk
and Put (2004) bu preparatların parazitoit erginlerine etkisiz; Chiasson
et al.(2004) düşük derecede etkili ve Anonymous (2004) ise yüksek
derecede etkili olduğu bildirmektedirler.
Standart etki çalışmalarının laboratuvar basamağını oluşturan
bu çalışmanın sonuçlarına bakarak ilaçlar hakkında kesin yargılarda
bulunmak doğal olarak doğru olmayacaktır. Bu nedenden dolayı
standart etki çalışmalarının yarı-tarla ve tarla denemeleri basamakları
tamamlandıktan sonra söz konusu maddelerin yararlı salımı ile birlikte
uygulanabilirlikleri net olarak ortaya konulabilecektir. Buna rağmen bu
çalışma sonuçlarına dayanarak T. vaporariorum’a karşı E. formosa
salımının yapıldığı seralarda NeemAzalT/S ve Neem Oil’in
kullanılabileceği söylenebilir.
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Özet
Doğal organik insektisitlerin ticari olarak piyasaya sunulmuş
preparatlarının, yararlı organizmalara olan etki çalışmaları son yıllarda, hızla
artmaktadır. Bu çalışmada organik tarım kapsamında örtüaltı zararlılarına karşı
kullanılmasına izin verilen iki farklı neem preparatı (Neem Oil, NeemAzal T/S) ve
doğal yağ asitlerinin potasyum tuzlarından elde edilen ve insektisit özelliği olan
Savona’nın, seralarda zararlı olan Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
(Homoptera: Aleyrodidae)’un etkili parazitoiti olan Encarsia formosa Gahan
(Hymenoptera: Aphelinidae)’ya karşı öldürücü etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 16
ve 18 günlük parazitoitli T. vaporariorum pupalarına söz konusu maddelerin önerilen
dozları (Neem Oil için % 2, NeemAzal T/S için % 0.5 ve Savona için % 1)
uygulanmış ve 15. güne kadar çıkış oranları günlük olarak saptanmıştır. Neem Oil,
NeemAzal T/S ve Savona’nın 15. gün sonunda, 16 günlük parazitoitli pupalara
öldürücü etkisi sırasıyla % 16, % 18 ve % 98; 18 günlüklere ise yine sırasıyla % 35,
% 53 ve % 96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi Savona’nın E.
formosa’ya olan öldürücü etkisinin Neem Oil ve NeemAzal T/S’den daha fazla
olduğu saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Encarsia formosa, Trialeurodes vaporariorum, NeemAzal T/S,
Neem Oil, Savona
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