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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Vampir kelebek (Ricania simulans), Hemiptera takımının Ricaniidae familyasına ait 40 cins 

içerisinde yer alan yaklaşık 400 türünden bir tanesidir. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 

sahil kesimindeki tarım alanlarında R. simulans’ın zararı yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu türün 

hem nimfleri hem de erginleri; fasulye, mısır, lahana, biber, patlıcan, çay, kivi ve fındık başta olmak 

üzere, tüm tarım bitkilerinde, bitkilerin öz suyu ile beslenerek önemli zararlara neden olmaktadır. 

Bu çalışma; R. simulans’a karşı etkili bir biyolojik mücadele ajanı elde ederek, bu zararlıya karşı 

kimyasal madde kullanmadan tarımsal üretime katkıda bulunmak ve kimyasal ilaçların çevreye 

verdiği zararı azaltmak amacıyla yapılmıştır. Vampir kelebeği erginlerine karşı kullanılmak üzere, 

farklı hastalıklı böceklerden izole edilen 6 adet bakteriyel izolat seçilmiştir. İzolatların etkinlik 

denemelerinin 5. gününde; Bacillus megaterium BA1 izolatı, % 95.00’lik öldürücü etki ile en çok 

ölüme neden olan izolat olmuştur. Bu izolatı; % 47.50 ile B. megaterium DZ2, % 87.50 ile 

Pseudomonas putida S7, % 80.00 ile Bacillus megaterium 2217B, %72.50 ile P. putida Fpin9 ve % 

70.00 ile B. thuringiensis 27A1 izlemiştir. Konu ile ilgili literatürler incelendiğinde, vampir 

kelebeğine karşı biyosentetik ilaçların ve diğer mikroorganizmaların öldürücü etkilerinin oldukça 

düşük kaldığı görülmüştür. Bu çalışmada etkinliği ortaya konulan Bacillus megaterium BA1 

izolatının birçok sebze ve meyve ağaçlarına zarar veren Ricania simulans’a karşı etkili bir biyolojik 

mücadele ajanı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Vampir kelebeği, Karadeniz Bölgesi’nde öncelikle çay başta olmak üzere birçok sebze ve 

meyve ağaçlarının bitki öz suyunu emerek bitkilerin ölümüne neden olmaktadır. Bunun sonucu 

olarak tarımsal ürünlerde, ekonomik bakımdan kalite ve verim düşüklüğüne yol açmaktadır (Şekil 

1).  

 

 
 

      Şekil 1. Vampir kelebeğinin ergin ve nimflerinin bitkideki zararı. 

 

Bu zararlıya karşı kullanılan biyosentetik ilaçlar; hem canlının zamanla ilaçlara dayanıklılık 

kazanmasına, hem de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ayrıca canlının kimyasal ilaçlara karşı 

dayanıklılığı arttığı için daha yüksek dozlarda kullanımına ihtiyaç duyulduğundan çevre kirliliği de 

katlanarak artmaktadır. Bu nedenle, zararlıya karşı dayanıklılık kazanmayacak ve çevre kirliliğine 

yol açmayacak biyolojik mücadele ajanlarının kullanımı önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile 
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vampir kelebeğine karşı etkin bir biyolojik mücadele ajanı olan Bacillus megaterium BA1 izolatı 

elde edilerek sorunun çözümüne katkı sağlayacağı gösterilmiştir. 

  

3. Çözüm  

 

Bu çalışma, vampir kelebeğine karşı kimyasal madde kullanmadan tarımsal üretime katkıda 

bulunmak ve kimyasal ilaçların çevreye verdiği zararı azaltmak için yapılmıştır. Bu amaçla, 

hastalıklı böceklerden biyolojik mücadele ajanları elde edilmiştir. Çevre dostu olan bu ajanları 

kullanarak; kültür bitkilerinde zararlı olan vampir kelebeğine karşı öldürücü etkinlik denemesi 

yapılmıştır. Bu çalışmada; vampir kelebeği erginleri fındık bahçelerinden yeterli miktarda 

toplanmıştır. Biyolojik mücadele ajanı elde etmek amacıyla böceklerde hastalık oluşturan bakterileri 

elde etmek için tarım alanlarındaki hastalıklı böcekler toplanmış ve bu böceklerden izolasyonlar 

yapılmıştır. Bunun sonucunda 6 adet bakteri izolatı elde edilerek püskürtme şeklinde bu zararlının 

üzerine uygulanmıştır. Her bir bakteri izolatı için ayrı dondurma kapları hazırlanmış, bu kapların 

içine 1 adet incir yaprağı ve 10 adet vampir kelebeği konulmuştur. Daha sonra her bir bakteri izolatı 

süspansiyonu bu dondurma kaplarına sprey şişeleri yardımıyla püskürtülmüş ve üzerleri buzdolabı 

poşetleri ile kapatılmıştır. Böceklerin hava alması için poşetlerin üzerlerine kürdan yardımı ile 

delikler açılmıştır. Kontrol grubu olarak ise, içerisinde incir yaprağı ve vampir kelebeği bulunan 

dondurma kaplarına steril saf su püskürtülmüştür (Şekil 2).  

 

 
 

Şekil 2.  a) Fındık bahçelerinden toplanan Vampir kelebek (Ricania simulans) ergini;  

b) Denemedeki dondurma kaplarına konulmuş incir yaprakları ve vampir kelebekleri. 

 

Bakteri izolatlarının öldürücü etkinliklerini belirlemek adına 5 gün süre ile laboratuvar 

koşullarında beklenmiş ve böceklerin yüzde ölüm oranları belirlenmiştir. İzolatların etkinlik 

denemeleri sonucunda, en öldürücü etkiye sahip olan izolatın Bacillus megaterium BA1 olduğu 

belirlenmiştir. Kimyasal ilaçlar yerine çevre dostu olan bu bakteri izolatının; preparat haline getirilip 

kullanılmasının, çevre kirliliğine neden olan ilaç kalıntısı ve zararlının kimyasal ilaçlara karşı 

dayanıklılık kazanması sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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4. Yöntem 

  

4.1. Vampir kelebeğinin toplanması 

 

Çalışmanın ana materyalini oluşturan vampir kelebek erginleri, Ordu İli, Perşembe İlçesi’ne 

ait fındık yetiştirilen bahçelerden yeterli miktarda toplanarak elde edilmiştir (Şekil 3). 

 

 
  

Şekil 3. Fındık bahçelerinden toplanan Vampir kelebek (Ricania simulans) ergini: 

a) Üstten görünüş, b) Alttan görünüş. 

 

4.2. Bakteri eldesi için hastalıklı böcek örneklerinin toplanması 

 

Biyolojik mücadele ajanı elde etmek amacıyla, Samsun – Çarşamba Ovası’nda tarımsal üretim 

yapılan alanlarda, hastalıklı görünen ölü böcekler toplanarak, laboratuvarda bu böceklerden 

bakteriyel izolasyon çalışmaları yapılmıştır.  

 

4.3. Bakteriyel izolasyon 

 

Ölü böcek örnekleri,  %1 'lik sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinde 3 dakika süreyle 

bekletilerek yüzeysel dezenfeksiyonu yapılmış ve steril kurutma kağıtları ile kurulanmışlardır.  Daha 

sonra bu böcek örnekleri;  300 mikrolitre steril saf su bulunan ependorflar içerisinde ezilmiş ve elde 

edilen özütler steril baget yardımıyla nutrient glukoz agar besi ortamına sahip petrilere yayılmıştır.  

Daha sonra petriler 24 - 48 saat süreyle 24 - 26 ºC’de inkübe edilmiştir. Petrilerde gelişen bakteriyel 

koloniler, taze besi yerine aktarılarak saflaştırılmış ve öldürücü etkilerinin olup olmadığını anlamak 

amacıyla yapılacak testler için % 50'lik gliserin bulunan ependorf tüpler içerisinde – 20 ºC’de 

derecede derin dondurucuda saklanmıştır. 

 

Çalışmada vampir kelebeğini öldürücü etkisini belirlemek amacıyla elde edilen bakteriyel 

izolatların; morfolojik, biyokimyasal ve moleküler tanıları sonucunda Bacillus ve Pseudomonas 

cinsine ait toplam 6 adet tür olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Çalışmada elde edilen bakteriyel izolatlar. 

 

Bakteriyel 

İzolat Adı 
Bakteri Türü İzole Edildiği Böcek Türü 

27A1 Bacillus thuringiensis 
Hyphantria cunea 

(Amerikan beyaz kelebeği) 

2217B Bacillus megaterium 
Palemona prasina 

(Fındık yeşil kokarcası) 

BA1 Bacillus megaterium 
Palemona prasina 

(Fındık yeşil kokarcası) 

DZ2 Bacillus megaterium 
Palemona prasina 

(Fındık yeşil kokarcası) 

Fpin9 Pseudomonas putida 
Aphis pomi 

(Elma yeşil yaprak biti) 

S7 Pseudomonas putida 
Aphis pomi 

(Elma yeşil yaprak biti) 

 

4.4. Bakteriyel izolatların tanısı  

 

Bacillus megaterium’a ait izolatlar NGA’da beyaz renkli, düzgün kenarlı, düzgün yüzeyli 

şekilde, Pseudomonas putida’ya ait izolatlar ise KBA’da düzgün kenarlı, düzgün yüzeyli ve ultra 

viole ışık altında floresan parlama gösteren koloniler olarak gelişmiştir (Şekil 4).  

 

 
 

Şekil 4. a) Bacillus megaterium BA1’in NGA’da gelişimi; b) Pseudomonas putida S7’nin KBA’da 

gelişimi.   

 

4.4.1.  Biyokimyasal testler 

 

4.4.1.1. Gram boyama testi 

 

Saflaştırılan bakteri izolatlarının hücre duvarı yapısına göre Gram pozitif veya Gram negatif 

olduğunu ayırt etmek amacıyla Gram boyama testi yapılmıştır. Test için hazırlanan ortamların 

içerikleri: 

 I. Çözelti içeriği: A Çözeltisi: Kristal violet 2 g, Etil alkol (% 95) 20 ml; B Çözeltisi; Amonyum 

okzalat 0.8g, Saf su 80 ml. 

 A ve B çözeltileri ayrı ayrı hazırlanıp karıştırıldıktan sonra filtre kağıdından geçirilmiştir. 
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II. Lugol Çözeltisinin içeriği: İyot 1 g, Potasyum iyodür 2 g, Saf su 300 ml.  

III. Safranin Çözeltisinin içeriği: Stok Çözeltisi: Safranin 0 2.5g, Etil alkol (% 95’lik) 100 ml,  

Boyamada Kullanılan Çözelti: Stok çözeltisi 10 ml, Saf su 90 ml. 

 

 

Boyama İşlemleri:  

Lamların ortasına bir damla steril saf su damlatıldıktan sonra; besi yerinde 24 saat süreyle 

geliştirilen kolonilerden bir öze ile alınarak su damlası içerisinde karıştırılmış, lamlar üzerine 

yayılmış, daha sonra bakteri hücrelerinin lamlara yapışması için lamlar hafif alevden geçirilip oda 

sıcaklığında bekletilerek iyice kuruması sağlanmıştır.  Lamlar üzerine I. Çözeltiden dökülmüş, 1 

dakika beklendikten sonra çeşme suyu ile yıkanmış, lamların üzeri hafifçe kurulanmıştır. Daha sonra 

lamlar üzerine II. Çözelti olan Lugol çözeltisi dökülmüş, 1 dakika sonra tekrar çeşme suyu ile 

yıkanmış ve kurutma kağıdı ile hafifçe kurulanmıştır.  % 96’lık etil alkol bulunan bir kaba lamlar 

batırılarak 30 saniye kadar beklenmiş ve birkaç saniye suda yıkandıktan sonra tekrar hafifçe 

kurulanmıştır.  

 

Son olarak lamlar üzerine III. Çözelti olan Safranin çözeltisi eklenerek 10 saniye süreyle 

boyama yapılmış, tekrar suda yıkanmış, kurutma kağıdında kurulanmıştır (Gram, 1884). 

 İzolatlar mikroskopta 100x objektifte incelenmiştir (Şekil 5). Kırmızımsı - pembe görünen izolatlar 

Gram negatif, morumsu - mavi olarak görünen izolatlar ise Gram pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 5. Gram boyama aşamaları: a) Kristal viole çözeltisi ile boyama; b) Lugol çözeltisi ile boyama; 

c) %96’lık etil alkolde bekletme; d) Safranin çözeltisi ile boyama; e) Mikroskopta inceleme. 

 

Gram boyama testi sonucunda; 27A1, 2217B, BA1 ve DZ2 izolatlarının Gram pozitif ve Fpin9 ve 

S7 izolatlarının ise Gram negatif olduğu tespit edilmiştir.  

 

4.4.1.2. KOH testi 

 

Hazırlanan % 3’lük potasyum hidroksit solüsyonundan lam üzerine bir damla damlatıldıktan 

sonra 25 - 28 C’de geliştirilen izolatların 24 - 48 saatlik kolonileri, özeyle alınarak solüsyonda 

dairesel hareketlerle karıştırılmış ve 15 - 20 saniye sonra öze yukarı hafifçe kaldırılmıştır. İpliğimsi 

bir uzamanın meydana gelmesi pozitif reaksiyon - (izolatın Gram ( - ), uzamanın meydana 

gelmemesi ise negatif reaksiyon (izolatın (Gram ( + ) olduğunu göstermiştir. 
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KOH testi sonuçlarına göre; bu testte 27A1, 2217B, BA1, DZ2 izolatlarının negatif, Fpin9 ve 

S7 izolatlarının ise pozitif reaksiyon gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 6). 

 

 
 

Şekil 6. KOH testi; a)  Bacillus megaterium BA1’in negatif reaksyionu b) Xanthomonas vesicatoria 

türünün pozitif reaksiyonu. 

 

4.4.1.3.  Katalaz testi 

 

Lam üzerine % 3’lük hidrojen peroksit (H2O2)’ten 1 ml damlatılıp, daha sonra NGA’da 25 - 

28 °C’de 24 - 48 saat süreyle geliştirilen izolatlardan bir öze dolusu alınarak çözeltiye batırılmıştır. 

Reaksiyon sonucunda hava kabarcıklarının çıkması izolatın pozitif reaksiyon verdiğini göstermiştir.  

Bu testte tüm izolatların pozitif reaksiyon gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Katalaz testi; a) Negatif reaksiyon (H2O2) b) Bacillus megaterium BA1’in pozitif 

reaksiyonu. 

 

4.4.1.4. Oksidasyon - fermantasyon testi 

 

1 g NH4H2PO4, 0.2g KCl, 0.2g MgSO4.7H2O, 0.08 g bromtimol mavisi, glukoz 10 g, agar 3 g 

1 litre saf suya eklenerek erlenmayer içerisinde çözelti haline getirildikten sonra, 121C’de 

maddelerin homojenizasyonu sağlanmış ve 4,5 ml’lik miktarlarda deney tüplerine paylaştırılmıştır. 

Bu tüpler 121C’de 15 dakika süreyle otoklavda sterilize edilmiştir. Her bakteriyel izolat için iki tüp 

kullanılmıştır. Her iki tüpe bir öze dolusu aynı bakteriyel izolattan bulaştırılmış, daha sonra bu 

tüplerden bir tanesinin üzeri %3’lük agar eklenerek hava ile teması kesilmiştir. İzolatlar 25 - 28 

C’de inkübe edilmiştir. Denemeden 1 - 7 gün sonra, hava ile teması kesilmeyen ve teması kesilen 

tüplerde glukozdan asit üretimi sonucunda zeytin yeşili renkten portakal - sarı renge dönüşüp 

dönüşmediğine bakılmıştır. Bu testte tüm izolatların aerobik gelişme gösterdiği gözlemlenmiştir 

(Şekil 8). 
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Şekil 8. Oksidatif / fermantatif testi; a) Bacillus megaterium BA1’in anaerobik ortamda 

gelişememesi b) Bacillus megaterium BA1’in aerobik gelişimi. 

 

4.4.1.5. Karbon kaynaklarının kullanımı testi 

 

25 - 28 C’de 24 - 48 saat süreyle geliştirilen izolatlar, içerisinde karbon kaynaklarının 

bulunduğu tüplere aşılanarak 25 - 28 oC’de inkübe edilmiştir. Ortamın mor renginin, krem - sarı 

renge dönüşmesi pozitif reaksiyon olarak değerlendirilmiştir. Bu testte tüm izolatların glukoz, 

maltoz ve riboz karbon kaynaklarını kullandığı belirlenmiştir (Şekil 9). 

 

 
 

Şekil 9. a) Kontrol; b) Bacillus megaterium BA1’in glukoz varlığında pozitif reaksiyonu. 

 

4.4.1.6.  Tütünde Aşırı Duyarlılık Testi 

 

Tütün bitkisi, patojen mikroorganizmalara karşı yapraklarında aşırı duyarlılık adı verilen 

nekrotik - ölü alanlar meydana getirir. Tütün bitkisinin yapraklarında nekrotik - ölü alan meydana 

getiren mikroorganizmalar bitkilerde patojen olarak kabul edilir. Bu nedenle, izolatlarımızın patojen 

olup olmadıklarını anlamak amacıyla tütünde aşırı duyarlılık testi yapılmıştır. 

 

Bu testte, 6 izolatın da tütün yapraklarında ölü - kurumuş alanlar oluşturmadığı görülmüştür. 

Diğer bir ifade ile bitki patojeni olmadıkları belirlenmiştir (Şekil 10). Bu nedenle, izolatlarımızın 

tarımsal alanlarda biyolojik mücadele ajanı olarak rahatlıkla kullanılabileceği ortaya konmuştur. 
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Şekil 10. Tütünde aşırı duyarlılık reaksiyonu; a) Bacillus megaterium ve Pseudomonas putida 

izolatlarının negatif reaksiyonu; b) Bitkide patojen olan Xanthomonas vesicatoria 

izolatının aşırı duyarlılık reaksiyonu (pozitif kontrol).  

 

4.4.2. Moleküler Tanılama 

 

Elde edilen izolatların moleküler tanılarını yapmak amacıyla 16S ribozomal RNA sekans 

analizi için  27F 5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3 ve 1492R 5’-  ACGGCTACCTTGTTACG 

ACTT -3’ primer çifti kullanılmıştır (Weisburg ve ark., 1991). Elde edilen PCR ürünleri % 1’lik 

agaroz jelde koşturulmuştur (Şekil 11).  

 

 
 

Şekil 11. 27F/1492R primer çifti ile yapılan %1’lik agaroz jeldeki Bacillus megaterium ve 

Pseudomonas putida izolatlarına ait PCR ürünleri.  

16S ribozomal RNA sekans analizi sonuçlarının https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ adresinde BLAST 

değerlendirmesi sonucunda; elde edilen 27A1, 2217B, BA1, DZ2 izolatları Bacillus megaterium 

olarak, Fpin9 ve S7 izolatları ise Pseudomonas putida olarak tanılanmıştır. 

 

4.5.  Bakteriyel İzolatların Öldürücü Etkilerinin Belirlenmesi  

 

4.5.1. Besi ortamlarının hazırlanması 

 

Bakteri izolatlarının geliştirilmesi amacıyla Nutrient Glukoz Agar (NGA: Beef extract 3.0 

g, Pepton 5.0 g, Glukoz 2.5 g, Agar 15 g, Saf su 1 lt.) ve King B Agar (KBA: Proteose pepton 20.0 

g, K2HPO4 1.5 g, MgSO4.7H2O 1.5 g, Gliserin 15 ml, Agar 15.0 g, Saf su 1 lt) besi ortamları 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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kullanılmıştır. Bu amaçla; besi ortam içerikleri hassas terazide tartılarak 121 C’de 20 dakika süreyle 

otoklavda sterilize edilmiş ve sterilize edilen besi ortamları, 8 – 10 ml’lik miktarlarda petrilere 

dökülmüştür.   
 

4.5.2. Bakteriyel izolatların geliştirilmesi 

 

Bakteri izolatlarının geliştirilmesi amacıyla - 20 C’de saklanan sıvı kültürlerinden 50 µl’lik 

miktarlarda mikropipet yardımıyla alınarak NGA ve KBA besi ortamlarına baget yardımıyla 

yayılmıştır. Daha sonra ekim yapılan petriler 24 - 26 C sıcaklıkta 48 saat süreyle inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon süresince petrilerde bakteriyel gelişim olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

  

4.5.3. Bakteriyel izolatların öldürücü etkinliğinin belirlenmesi 

 

Bakteriyel izolatların vampir kelebeğine karşı öldürücü etkinliğinin belirlenmesi amacıyla, 

dondurma kaplarının her birinin alt kısımlarına steril kurutma kağıdı konulmuş ve steril saf su 

yardımıyla nemlendirilmiştir. Her bir dondurma kabına 1 adet incir yaprağı konulmuştur. Bu 

yapraklar;  NGA ve KBA besi yerinde geliştirilen bakteriyel izolatların (Şekil 12) Mc Farland 

Skalası kullanılarak steril su ile 108 hücre / ml’lik konsantrasyonundaki süspansiyonları, sprey 

şişeleri yardımıyla 10 kez püskürtme şeklinde uygulamaya tabi tutulmuştur. Kontrol olarak ise incir 

yapraklarına steril saf su püskürtülmüştür.  

 

 
 

Şekil 12. Bakteriyel izolatlar: a) Fpin9’un (Pseudomonas putida) KBA’daki gelişimi, b) BA1’in 

(Bacillus megaterium) NGA’daki gelişimi. 

 

Uygulamadaki tüm dondurma kaplarının her birine 10’ar adet vampir kelebek erginleri 

konularak, kapların üzerleri buzdolabı poşetleri ile örtülmüş ve böceklerin hava alması amacıyla 

poşetlere kürdan aracılığı ile delikler açılmıştır. Denemede her bir bakteri izolatı için 4 ayrı 

dondurma kabı kullanılmış ve deneme 2 kez tekrarlanmıştır (Şekil 13). Uygulamaların yapıldığı 

dondurma kaplarındaki böcek ölümlerini belirlemek amacıyla; uygulamadan sonra 1, 3 ve 5. gün 

olmak üzere 3 farklı günde sayım yapılmıştır.  
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İzolat Adı Uygulama  

(Her uygulama 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur) 

 

271A 

 
 

2217B 

 

 

BA1 

 
 

DZ2 

 

 

Finp9 

 
 

S7 

 

Kontrol 

(Steril Saf Su) 

 

 

Şekil 13. Vampir kelebeğinin biyolojik mücadelesi ile ilgili deneme deseni. *: 27A1,  Bacillus 

thuringiensis: 2217B, B. megaterium: BA1, B. megaterium: DZ2, B. megaterium: Fpin9, 

Pseudomonas putida; S7, P. putida. 

 

4.5.4. Bakteriyel izolatların öldürücü etkisinin sonuçları 

 

Böcek ölümlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla; uygulamadan sonra 1, 3 ve 5. gün 

olmak üzere 3 farklı günde sayım yapılmıştır.  

 

Sayım sonucunda elde edilen bulgulara göre; bakteriyel izolatların uygulanmasından sonra 5. 

gündeki ölümler, tüm izolatlar için 1 ve 3. gündeki ölümlere göre daha yüksek değerlerde olmuştur. 

Beşinci gün verilerine göre; Bacillus megaterium BA1 izolatı, % 95.00’lik öldürücü etki ile en çok 

vampir kelebeği erginlerinin ölümlerine neden olan izolat olmuştur. Buna karşın aynı türün farklı 

bir izolatı olan B. megaterium DZ2 izolatı ise % 47.50’lik öldürücü etki ile en az vampir kelebeği 

erginlerinin ölümlerine neden olan izolat olmuştur. Diğer bakteriyel izolatlardan en yüksek öldürücü 

etkiden daha düşük öldürücü etkiye doğru sıralama ise; Pseudomonas putida S7 (% 87.50), Bacillus 

megaterium 2217B (% 80.00), P. putida Fpin9 (%72.50), B. thuringiensis 27A1 (% 70.00) şeklinde 

olmuştur (Şekil 14). 
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Şekil 14. Bakteriyel izolatların vampir kelebeğine karşı öldürücü etkileri.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Konu ile ilgi literatürler (Ak ve ark. 2013; Eken ve ark. 2013; Alev, 2014) incelendiğinde, 

vampir kelebeğine karşı biyosentetik ilaçlarla ve böceklerde hastalık yapıcı özelliğe sahip 

mikroorganizmalarla yapılan diğer çalışmalardaki öldürücü etkilerin oldukça düşük kaldığı 

görülmüştür. Buna göre; Ak ve ark. (2013), vampir kelebeğine karşı biyosentetik ilaçlar olan 

Azadiraktin’in % 30.00 ve Spinosad’ın % 78.70 etkili olduğunu belirtmişlerdir. Alev (2014) ise bu 

zararlıya karşı 9 adet tür düzeyinde ve 7 adet cins düzeyinde bakteri izolatı kullanmış, bu izolatlardan 

en yüksek öldürücü etkili olanının % 82.00 olduğunu bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ise elde 

edilen Bacillus megaterium BA1 izolatının % 95.00’lik öldürücü etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

 

Yaptığımız literatür ve piyasa araştırmaları sonucunda bu zararlıya karşı biyosentetik 

ilaçlardan başka kullanılan doğa dostu ve etkili herhangi bir biyolojik preparata rastlanılmamıştır. 

Bu nedenle çalışmamızdan elde edilen Bacillus megaterium BA1 izolatının, birçok sebze ve meyve 

ağaçlarına zarar veren vampir kelebeğine karşı etkili bir biyolojik mücadele ajanı olarak 

kullanılabileceği bu çalışmanın yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Bu çalışmamıza destek verildiği takdirde; vampir kelebeğine karşı yüksek derecede etkili 

bulunan Bacillus megaterium BA1 izolatının formülize edilerek tarım alanlarında kullanılma 

olanakları araştırılabilir. Bu amaçla; bir ticari firma ile anlaşılarak bakteriyel izolatımızın formülize 

edilip preparat haline getirilmesi sağlanabilir. Daha sonra elde edilen preparat, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan ruhsatlandırma yapılarak çiftçilerin kullanımına hazır bir hale getirilebilir. Bu 

izolatın, zararlı böcekler dışında bitkilere ve diğer organizmalara herhangi bir olumsuz etkisinin 

olduğuna dair bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle hedef zararlıya karşı kimyasal madde 

kullanılmadan B. megaterium BA1 izolatının tarımsal üretime katkıda bulunulabileceği ve kimyasal 

ilaçların çevreye verdiği zararın azaltılabileceği düşünülmektedir.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kontrol 27A1 2217B BA1 DZ2 Fpin9 S7

Ö
lü

m
 O

ra
n

ı 
(%

)

Bakteriyel İzolat

1. Gün

3. Gün

5. Gün



14 

 

Ruhsatlandırılması yapılacak preparatımızın diğer biyolojik mücadele preparatlarında olduğu 

gibi kimyasal ilaçlara göre raf ömürleri daha kısadır. Ancak, kimyasal ilaçların çevreye olan olumsuz 

etkileri çok fazladır ve ilaç kalıntısı problemine neden olmaktadır. Biyolojik mücadele 

preparatlarının ise insan ve çevre sağlığına bilinen herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Çizelge 2. Tahmini Maliyet Bütçesi 

Kategori – Ürün Adı Adet Fiyatı 

Arazi Çalışması - Benzin 100 km 150 TL 

Öldürücü etkinlik çalışmaları 

için plastik dondurma kabı 

100 adet 50 TL 

Bakteriyel izolatların tanısı 

için kimyasal maddeler ve 

moleküler tanıda hizmet alımı 

 

6 adet bakteriyel izolat 

 

1000 TL 

Besi ortamları için petri kapları 100 adet 250 TL 

                                                                  Toplam Fiyat 1.450 TL 

 

Çizelge 3. Proje Zaman Planlaması 

Görevler AYLAR 

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 

Bakteriyel biyolojik ajan 

elde etmek amacıyla 

hastalıklı veya ölmüş 

böcek örrneklerinin 

toplanması ve bakteriyel 

izolasyon 

       

Vampir kelebeği 

erginlerinin araziden 

toplanması 

       

Vampir kelebeğine karşı 

bakteriyel izolatların 

öldürücü etkinliğinin 

belirlenmesi 

       

Vampir kelebeğini 

öldüren bakteriyel 

izolatların biyokimyasal 

ve moleküler tanı 

çalışmaları 

       

Sonuçların 

değerlendirilmesi ve 

proje raporunun 

yazılması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Karadeniz Bölgesi’nde biyoçeşitlilik üzerinde tehdit oluşturan en büyük baskılardan birisi, 

tarımsal ürünlerde önemli ekonomik verim kayıplara neden olan vampir kelebeğidir. Vampir 

kelebeği; aslında görüntü olarak kelebeğe benzeyen, fakat kelebek olmayan sınıflandırmada farklı 

bir böcek takımında (Hemiptera) yer almaktadır. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil 

kesimindeki tarım alanlarında vampir kelebeği zararı yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu türün hem 

nimfleri hem de erginleri; fasulye, mısır, lahana, biber, patlıcan, çay, kivi ve fındık başta olmak 

üzere tüm tarım bitkilerinde, genç meyve ağaçlarının sürgünlerinde ve meyvelerinde bitki öz suyu 

ile beslenerek önemli zararlara neden olmaktadır. 

 

Bölgemizde çay başta olmak üzere birçok sebze ve meyve ağacı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, 

vampir kelebeğine karşı projemizde elde edilen B. megaterium BA1 izolatını mücadele ajanı olarak 

kullanabilirler. 

 

9. Riskler 

 

Çizelge 4. Çalışmadaki olası riskler ve B planı 

Risk  

No 

Riskler B Planı 

1 

Biyolojik mücadele ajanının etkinlik 

ömrünün kısa olması 

Biyolojik mücadele ajanının kullanılmadan 

hemen önce hazırlanarak etkinliği 

arttırılacaktır. 

2 

Biyolojik mücadele ajanının formülize 

edilememesi - preparat haline 

getirilememesi 

Biyolojik mücadele ajanının formülize 

edilmesi – preparat haline getirilmesi için 

ticari bir firmadan destek alınacaktır. 

3 

Üreticilerin alışageldikleri biyosentetik 

ilaçları kullanmaları, preparat haline 

getirilecek biyolojik ajanımızı 

kullanmamaları 

Preparat haline getirilecek biyolojik 

ajanımızın pazarda yerini alabilmesi için 

reklam ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 
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