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Capsicum annuum L. (Solanaceae) ve Allium sativum L.
(Amaryllidaceae) ekstraktlarının Myzus persicae (Sulzer)
(Hemiptera:Aphididae) üzerine insektisit etkisi
Pervin ERDOĞAN1
ABSTRACT
Insecticidal effects of extracts of Capsicum annuum L. (Solanaceae and Allium
sativum L. (Amaryllidaceae) on Myzus persicae (Sulzer)
[(Hemiptera:Aphididae)]
Green peach aphid [(Myzus persicae Sulzer) (Hem.:Aphididae)] is a very important pest
worldwide, causing serious damage to vegetables, flowers and fruit crops and is a vector for
virus. The efficacy of insecticides extracted from two different plants such as Allium
sativum L. (Amaryllidaceae) and Capsicum annuum L. (Solanaceae) was tested as
alternative insecticides. The effect of insecticides obtained from ethanol extraction from
three plants was investigated using M. persicae. For bioassays two different methods were
used with different concentrations. Experiments were conducted using 3 cm diameter leaf
disk from untreated radish [Raphanus sativus L. (Brassicaceae)]. The effects of four
concentrations of extract were studied. All of experiments were repeated 10 times. As a
result of the investigation, in leaf dipping method; the extract of C. annum the highest
concentration showed the highest mortality in nymph and adult stages. The mortality of
nymphs and adults at the same concentrations were 88% and 88% respectively. The
mortality of adults at the same concentration of A. sativum 12% was 84% and 83%
respectively. For the spraying method, mortality of adults at the same concentration of 12%
was 82% and 86% respectively.
Keywords: Myzus persicae, Allium sativum, Capsicum annuum, extract, effect.

ÖZ
Yeşil şeftali yaprakbiti [(Myzus persicae Sulzer) (Hem.:Aphididae)] sebze, meyve ve süs
bitkilerinde ürün kaybına neden olan yaygın bir zararlıdır. Kimyasal pestisitlere alternatif
oluşturmak amacıyla sarımsak [Allium sativum L.(Amaryllidaceae)] ve acı biber [Capsicum
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annuum L. (Solanaceae) ekstraktlarının M. persicae üzerine insektisit etkileri araştırılmıştır.
Denemelerde zararlının ergin döneminde püskürtme ve yaprak disk daldırma, nimf
döneminde ise sadece yaprak disk daldırma yöntemi uygulanmıştır. Besin olarak turp
bitkisi [Raphanus sativus L. (Brassicaceae)] kullanılmıştır. Her iki ekstrakt için dört farklı
konsantrasyon çalışılmış ve denemeler 10 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Belirlenen
sonuçlara göre, yaprak disk daldırma yöntemi, acı biber ekstraktında nimf ve ergin
dönemde en yüksek ölüm oranı ekstraktın en yüksek konsantrasyonunda belirlenmiş ve bu
oran her iki dönemde %88 olmuştur. Sarımsak ekstraktında ise, ölüm oranı her iki dönemde
sırasıyla %84 ve %83 olarak belirlenmiştir. Püskürtme yönteminde, her iki ekstraktın en
yüksek konsantrasyonunda ölüm oranının sırasıyla %82 ve %80 olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Myzus persicae, Allium sativum, Capsicum annuum, ekstrakt, etki

GİRİŞ
Polifag bir zararlı olan M. persicae bitki özsuyunu emerek zarar yapmakta ve
yoğun popülasyonlarda bitkiyi tamamen kurutmaktadır. Ayrıca 86’dan fazla bitki
virüs hastalığını naklederek bitkilere dolaylı olarak da zararlı olmaktadır (Petitt and
Smilowitz 1982, Cloquemin et al. 1990). M. persicae ile mücadelede kimyasal
pestisitler kullanılmaktadır. Yoğun olarak kullanılan kimyasal pestisitler, üründe
kalıntı bırakmakta, zararlıda dayanıklılık oluşturmakta, insan sağlığı, doğa ve çevre
için büyük bir risk oluşturması gibi problemlerin ortaya çıkması ile birlikte
zararlılar ile mücadelede kimyasal pestisitlere alternatif yöntem ve doğal
pestisitlerin aranmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar bazı
bitkilerden elde edilen ekstraktların zararlıların mücadelesinde kullanımı üzerine
yoğunlaşmıştır. Alkoloidler ve terpenidler içeren bazı bitkiler doğal pestisit
özelliğine sahiptirler. Bitkilerde bulunan alkoloidler ve terpenidlerin böceklerde,
davranış, büyüme, gelişme ve üremeyi olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir
(Arnason et al. 1989, Jacobson 1982, Warthen and Morgan 1990). Konu ile ilgili
olarak Chrysanthemum roseum, Nicotiana tabaccum, Derris elliptica, Azadirachta
indica A. Juss., Melia azederach L. ve Xanthium strumarium L. gibi birçok bitki
ekstraktının böcekler üzerine etkileri çalışılmıştır (Martin and Woodcock 1983,
Metcalf and Flint 1951, Schmutterer 1990, Erdoğan and Toros 2007).
Zararlılar ile mücadelede kullanılan bitkilerden biri olan acı biber, çok yıllık bir
bitki olmasına karşın tek yıllık olarak yetiştirilmektedir. Acı biber türlerinin
ekstraktı ile yapılan bir çalışmada, dört farklı acı biber türü ekstraktının
Trichopulsia ni [(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)] ve Tetranychus urticae Koch
(Arachnida: Tetranychidae)’da güçlü bir repellent ve insektisit etki gösterdiği
ortaya konulmuştur (George et al. 2006). Daha sonra aktif maddesi capsaicin olan
Arnavut acı biber ekstraktı ‘Hot pepper wax’ ticari adı ile preparat halinde
geliştirilmiştir. Günümüzde ‘Hot pepper wax’ yaprakbitleri, tripsler,
kırmızıörümcekler, beyazsinekler gibi emici böceklerin mücadelesinde başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde ‘Hot pepper wax’ preparatının T. urticae
üzerine etkili olduğu ve zararlıya karşı kullanılabileceği belirtilmiştir (Madanlar ve
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ark. 2000). Erdoğan ve ark. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada ise, C annuum
ekstraktının T. urticae’ye karşı insektisit etki gösterdiği ortaya konulmuştur.
Sarımsak ekstraktı eski çağlardan beri zararlılara karşı kullanılan bir bitkidir
(Baytop 1999). Bitkinin yaprağından elde edilen lektinin yapısındaki bir maddenin
insektisit etkisinin olduğu ve bu etkinin lektinin ligand bağlayıcı özelliği ile
bağlantılı olduğu saptanmıştır (Bandyopadhyay et al. 2001). Sarımsak ekstraktının
T. urticae üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda, ekstraktın yüksek oranda
öldürücü etkisi olduğu ve bırakılan yumurta sayısında kontrole göre önemli
derecede azalma olduğu belirtilmiştir (Attia et al. 2011, Erdoğan et al. 2012).
Bu araştırma acı biber ve sarımsak bitki ekstraktlarının M. persicae üzerine
insektisit etkisini ortaya koymak amacıyla ele alınmış ve 2011 yılında Zirai
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yapılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Myzus persicae ve bitki
M. persicae doğada bulaşık alanlardan toplanarak laboratuvarda turp bitkisi
üzerinde kültüre alınmıştır. Kültürün devamlılığını sağlamak için bulaşık bitki
üzerine sağlıklı bitki ilave edilmiştir. Turp bitkisi serada ve Enstitü bahçesinde
yetiştirilmiştir. Bitkiler 5-6 yapraklı olduğunda kullanılmıştır.
Ekstraktların hazırlanması
Ekstraktların hazırlanması için acı biber (Sena çeşidi, sivri) ve sarımsak bitkilerinin
meyveleri kullanılmıştır. Acı biber meyveleri Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma
İstasyon Müdürlüğü, sarımsak meyveleri ise Taşköprü (Kastamonu)’den alınmıştır.
Bu meyveler ekstraksiyon işlemine alınmadan önce oda sıcaklığında, sonra 80
°C’de 3-4 gün kurutulduktan sonra değirmende öğütülmüştür. Bu bitkilerin üzerine
etanol ilave edilmiş ve 48 saat süre ile çalkalanmaya bırakıldıktan sonra Soxhlet
cihazında 5-6 saat süre ile ekstrakte edilmiştir. Son aşamada ekstrakt Rotary
Evaporatorde 50-60 °C sıcaklıkta etanolden arındırılmıştır (Brauer and Davkota
1990). Her iki bitki ekstraktı 200 gr/200 ml olarak hazırlanmıştır.
Ekstraktların Myzus persicae’ye etkisi
Ekstraktların etkisini belirlemek amacıyla uygulamalar zararlının nimf ve ergin
olmak üzere iki farklı dönemine yapılmıştır. Nimf ve ergin döneminde yaprak disk
daldırma, ergin döneminde ise sadece püskürtme yöntemleri uygulanmıştır.
Ekstraktların bütün konsantrasyonları saf su ile hazırlanmış ve saf suya yayıcı
yapıştırıcı olarak %0.01 oranında TritonX.100 ilave edilmiştir. Her iki bitki
eksraktının %1, %3, %6 ve %12 konsantrasyonları turp bitkisinden kesilen 3 cm
çapında disklere uygulanmıştır. Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre
kurulmuş, 10 tekerrürlü yapılmış ve özel kapaklı petri kapları kullanılmıştır.
Kontrol için TritonX.100 içeren saf su kullanılmıştır. Sayımlar 1., 3., 6. günde
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yapılmış ve ölen bireyler kaydedilmiştir (Bollhalder and Zuber 1996). Bütün
denemeler ve zararlının stok kültürü 25±1 °C sıcaklık, % 60± 5 orantılı nem ve 16
saat gün uzunluğuna ayarlı iklim dolabında yapılmıştır.
Yaprak disk daldırma yöntemi
Turp bitkisinden kesilen yaprak diskleri ekstraktların farklı konsantrasyonlarına 1-3
sn süre ile daldırılmış ve oda koşullarında 30 dak. kuruması için bekletilmiştir. Bu
şekilde hazırlanan yaprak diskleri içinde nemlendirilmiş pamuk disk bulunan petri
kaplarına alınmış ve her bir petri kabına ayrı ayrı 10 adet 1-2 günlük nimf ve 1-3
günlük 10 adet ergin dişi birey konulmuştur.
Püskürtme yöntemi
Turp yapraklarından kesilen diskler petri kaplarına yerleştirilmiş ve her bir petri
kabına 1-3 günlük 10’ ar adet ergin birey konulmuştur. Ekstraktların farklı
konsantrasyonları 20 ml’ lik küçük el pülverizatörü ile bireylerin üzerine (17-20
µl/cm2) püskürtülmüştür.
Değerlendirme
Ölüm oranı; uygulamadan sonraki birey sayısı, uygulamadan önceki birey sayısına
oranlanarak bulunmuştur. Etki Abbott (1925) formülü ile hesaplanmıştır. İstatistiki
analizler SPSS programında yapılmış ve sonuçlara varyans analizi uygulanmıştır.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yaprak disk daldırma yöntemi
M. persicae’ nin her iki döneminde de en düşük ölüm oranı kontrolde, en yüksek
ölüm oranı ise en yüksek konsantrasyonunda elde edilmiştir (Çizelge 1, Şekil 1, 3).
Acı biberde ekstraktında, en yüksek etki %12, en düşük etki ise %1
konsantrasyonunda ergin döneminde olmuştur. İstatistiki analiz sonuçlarında, nimf
döneminde ekstraktın bütün konsantrasyonları farklı, ergin döneminde ise %1 ve
3’ün farklı, %6 ve %12 konsantrasyonlarının aynı grupta yer aldığı belirlenmiştir
(P<0.05).
Sarımsak ekstraktında, nimf döneminde en yüksek etki %12, en düşük etki ise yine
nimf döneminde %1 konsantrasyonda belirlenmiştir. İstatistiki analizlere göre,
nimf döneminde %3 ve %6 konsantrasyonları aynı diğer konsantrasyonlar ise farklı
grup oluşturmuştur. Ergin döneminde, %6 ve %12 konsantrasyonlar aynı diğer
konsantrasyonlar farklı grupta yer almıştır (P<0.05) (Çizelge 1, Şekil 2, 4).
Püskürtme yöntemi
Acı biber ekstraktında en yüksek ölüm oranı ve etki ekstraktın en yüksek
konsantrasyonunda belirlenmiştir. En düşük ölüm oranı ise %1 konsantrasyonunda
elde edilmiştir. İstatistiki analizlere göre uygulanan bütün konsantrasyonlar farklı
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grupta yer almıştır. Etki bakımından sarımsak ekstraktında acı biber eksraktına
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Çizelge 1, Şekil 1, 2, 3, 4).
Ergin döneme uygulanan yaprak disk daldırma ve püskürtme yöntemleri arasında
etki bakımından istatistiki olarak bir fark belirlenmemiştir. Acı biber ve sarımsak
ekstraktlarının uygulandığı her iki yöntemde elde edilen etki değerleri aynı grubu
oluşturmuştur (yaprak disk daldırma; biber: 85.83±2.30; 81.13±1.96; püskürtme:
acı biber: 79.20±2.59, sarımsak: 84.73±2.55)( F= 46.21; P=0.00).
Çizelge 1.Capsicum annuum L. ve Allium sativum L. bitki ekstraktlarının Myzus persicae
(Sulzer)’de belirlenen ölüm oranı ve insektisit etki (%)

Bitkiler
C. annuum

A. sativum

Yaprak daldırma yöntemi
Nimf
Ergin
Kons.
Ö.oranı
Etki
Ö.oranı
Etki
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1
50
41.02±3.23d
42
26.66±3.64c
3
63
57.41±3.02c
59
53.19±3.57b
6
75
70.59±1.93b
83
68.09±2.01a
12
88
84.24±3.26a
88
79.20±2.59a
1
53
46.99±2.06c
42
38.57±3.18c
3
66
63.92±2.54b
59
54.91±2.81b
6
74
69.05±2.12b
74
69.77±2.48a
12
84
76.19±2.98a
83
78.73±2.55a
Kontrol
15
0
14
0

Püskürtme yöntemi
Ergin
Ö.oranı
Etki
(%)
(%)
38
26.63±3.67d
63
53.15±3.54c
73
61.84±2.00b
82
76.30±2.39a
47
36.15±4.76d
64
57.72±2.39c
76
72.27±3.29b
86
81.13±1.96a
14
0

*Aynı sütun içerisinde ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, önemli bulunmuştur (P<0.05,
Duncan testi),
Kons.: Konsantrasyonlar
Ö.oranı: Ölüm oranı
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Şekil 1. Capsicum annuum L. bitki ekstraktının uygulandığı Myzus persicae (Sulzer)’de
belirlenen ölüm oranı (%).
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Şekil 2. Allium sativum L. bitki ekstraktının uygulandığı Myzus persicae (Sulzer)’de
belirlenen ölüm oranı(%).
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Şekil 3. Capsicum annuum L. bitki ekstraktının uygulandığı Myzus persicae (Sulzer)'de
belirlenen etki (%).
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Şekil 4. Allium sativum L. bitki ekstraktının uygulandığı Myzus persicae (Sulzer)’de
belirlenen etki (%).

Son yıllarda bitkisel insektisitler çevre dostu olmaları nedeni ile zararlılar ile
mücadelede kimyasal ilaçlara alternatif olarak kullanılmaktadır (Isman 2006).
Birçok bitkiler böceklerde repellent, beslenme engelleyici ve gelişme engelleyici
etkiye neden olan maddeler içermektedirler (Isman 2000). Örneğin, Achillea
wilhelmsii C. (Asteraceae), Hyoscyamus niger L. (Solanaceae), Melia azedrach L.
(Meliaceae), Azadirachta indica A. Juss.(Meliaceae), Allium sativum L.
(Amaryllidaceae), Capsicum annum L. (Solanaceae), Menta pierita L.(Lamiaceae)
ve Tanacetum vulgare (Asteraceae) bitki ekstraktlarının M. persicae’ye etkili
olduğu belirlenmiştir (Dancewicz and Gabrys 2008, Ikeura et al. 2012, Erdoğan ve
Yıldırım 2013). Çalışma sonucunda acı biber ve sarımsak ekstraktlarının M.
persicae’ye insektisit etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Literatürde acı biber
ekstraktının M. persicae’ de insektisit etkisinin araştırıldığı, sonuçları
bulgularımızla paralel olan çalışmalar bulunmaktadır. Nitekim Capsicum annuum
ssp. microcarpum L.’dan elde edilen etanollu ekstraktın M. persicae’de %90’nın
üzerinde etki gösterdiği, bu yüksek etkiye biber bitkisinde bulunan capsaicin
maddesinin neden olduğu belirtilmektedir (Gudeva et al. 2013). Çalışmamızda elde
edilen ölüm oranının (Çizelge 1) yüksek oranda olmasının capsaicin maddesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Günümüzde acı biber ekstraktından elde edilen ve
capsaicin maddesini içeren ‘hot pepper vax’ adlı ticari preparatın yaprakbiti
türlerine karşı başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtilmektedir. Ayrıca tatlı biber
(sweet pepper) ekstraktının M. persicae’ ye hem repellent hem de insektisit etki
gösterdiği ortaya konulmuştur (Ikeura et al. 2012). Sonuçları bulgularımızla paralel
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olan başka bir çalışmada, Tanacetum vulgare ve A. sativum ekstraktlarının M.
persicae üzerinde repellent etkiye sahip olduğu, koloni oluşturamadığı ve bu
ekstraktların zararlı ile mücadelede kullanılabileceği kaydedilmiştir (Dancewicz
and Gabrys 2008). Ayrıca sarımsak ekstraktının M. persicae üzerinde yüksek
oranda hem toksik hem de beslenme engelleyici etki gösterdiği belirlenmiştir (Lai
and You 2010). Bunlara ilave olarak çalışma sonuçlarımızla aynı doğrultuda olan
farklı bitki ekstraktlarının M. persicae’ ye etkilerinin araştırıldığı çalışmalar
bulunmaktadır. Örneğin, Tesbih ağacı meyve ekstraktının üç farklı yaprakbiti
türünde (M. persicae, Aphis gossypii, A. fabae) %100 oranında ölüm meydana
geldiği ve ekstraktın repellent etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Capinera 2008).
Azadirachta indica, Chrysanthemum cinerariifolium ve Pangomia glabra
ekstraktlarının M. persicae üzerinde uygulama yapılan en yüksek konsantrasyonda
%100 oranında ölüm elde edildiği belirlenmiştir (Pavela 2009). Pittosporium tobira
ve Camellia japonica bitki ekstraktlarının M. persicae ve A.gossypii’de, Fatsia
japonica, Dendropanax morbifera ve Ficus carica bitki ekstraktlarının A.
gossypii’de %100 oranında çoğalmayı durdurduğu ortaya konulmuştur (Kim et al.
2005). Nelumbo nucifera ve Ulva lactuca bitki ekstraktlarının M. persicae’de
yüksek oranda toksik etki (%90) gösterdiği kaydedilmiştir (Lee et al. 2001). Urtica
urens bitki ekstraktının M. persicae’ nin üremesini önemli oranda azalttığı
belirtilmiştir (Gaspari et al. 2007). M. persicae, A. gosyypii ve Lipaphis erysimi
türlerinde Tephrosia vogelli ve Cinnamomum campora bitki ekstraktlarının yüksek
oranda toksik ve repellent etki gösterdiği tespit edilmiştir (Zhou and Liang 2003).
Xanthium sibiricum bitki ekstraktının M. persicae’ de %87 oranında ölüme neden
olduğu belirlenmiştir (Zhou et al. 2005). Neem ağacı tohum ekstraktının M.
persicae ergin ve nimflerinde repellent etkiye neden olduğu ve koloni
oluşturamadığı ortaya konulmuştur (Griffiths 2009). Neem Azal T/S preparatının
M. persicae’ nin hem nimf ve hem de erginlerinde yüksek oranda ölüme neden
olduğu belirlenmiştir (Bollhalder and Zuber 1996). İki farklı neem
formülasyonunun [% Azadirachtin-A (AZA-A, %51 bitki yağı)] A. fabae’ de
uygulamadan 12 gün sonra yüksek oranda ölüm meydana getirdiği ve söz konusu
formülasyonların sistemik etkisinin olmadığı kaydedilmiştir (Schulz et al. 1996).
Çalışma sonucunda, acı biber ve sarımsak ekstraktlarının M. persicae’ ye karşı
insektisit etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında doğa koşullarında
yapılacak insektisit etki çalışmalarına göre acı biber ve sarımsak ekstraktlarının M.
persicae’nin mücadelesinde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.
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