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Üç farklı dozajla (50 IJ/cm2, 250 IJ/cm2 ve 500 IJ/cm2) 

HBH'ye maruz kaldıktan sonra 4 ve 7 gün sonra tüm 
uygulamalarda B. lateralis mortalite oranları. Kontrol, tüm 

tedavilerde her iki maruziyet dönemini (4 ve 7 günlük 
maruziyet) kapsamaktadır (F = 7737.453; df = 17,36; P > 

0.0001). 
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Toprak üstü uygulama, entomopatojen nematodlar, hidrofil kumaş, Locusta migratoria, 
Blatta lateralis 

 
Tezin Amacı  

 L. migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae)'ya karşı, hidrofilik pamuklu kumaş 

kullanılarak toprak üstü uygulama için yeni bir yöntem geliştirmek 

 B. lateralis (Walker) (Dictyoptera: Blattidae)'e karşı, hidrofilik pamuklu kumaş kullanılarak 

toprak üstü uygulama için yeni bir yöntem geliştirmek 

Tezin Önemi  
 

 Çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal tarım ilaçlarına alternatif olan, çevre dostu 

biyolojik metotları geliştirmek 

 Tarımda zararlı böcekler ile mücadelede, Entomopatojen nematodların etkinliğini artırmak 

Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Saha çalışmalarında başarılı olmak için, EPN'leri ultraviyole radyasyondan koruyan ve 

buharlaşmayı yavaşlatan bir kumaş seçilmelidir 



 Ek olarak, feromon veya renk gibi iyileştirmeler, hedef zararlıları tuzaklara çekmek için 

kumaş ile birleştirilebilir. 

 EPN'lerin geniş bir alana uygulanmasına gerek kalmadan daha ekonomik kontrol elde 

edilebilir. 

 Burada sunulan bulgular saha çalışmaları ile doğrulandığı takdirde, toprak üstü 

uygulamalarda EPN'lerin aktivitesini düşüren dehidrasyon problemine iyi bir çözüm 

olabilir. 
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