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ÜZET 

Bu araştırma Sitophilus granarius (L.)'un gelişmesinin değişik dönem
lerinde radyasyona karşı hassasiyetini tayin etmek ve etkin bir kontrol için 
uygulanacak radyasyon dozunu saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Deneme süresince zararlı Sivas ekmeklik buğdayı üzerinde sıcaklığı 
26 C ve nisbi nemi % 70'e ayarlı inkübatörde tutulmuştur. Bu koşullar al
tında zararlının gelişme süresi 29 gün olarak saptanmıştır. 

Işınlamada 0 - 100 krad arasında değişmek üzere toplam 22 farklı doz 
uygulanmış ve ışınlamada gamma kaynağı olarak Co (0.0269 krad/sn) kullanıl
mıştır. 

Işınlama için 0 - 3 günlük yumurtalar ele alınmıştır. Larva elde etmek 
için 14 gün,pupa elde etmek için ise 27 gün bulaşık daneler inkübatörde tutul
muştur. Ergin ışınlamasında 0-5 günlük erginler kullanılmıştır. Öte yandan 
gamma radyasyonunun zararlı üzerine olan etkisinin incelenmesinde 1) ergin 
çıkışı, 2) çıkış sonrası canlı ergin sayısı olmak üzere iki kriter ele alın
mıştır. 

1. Ergin çıkışı 

Genellikle zararlının radyasyona karşı hassasiyeti gelişme dönemine 
bağlı olarak değişmekte ve yumurta dönemi bu bakımdan en hassas dönemi oluş
turmaktadır. Bu denemi sırasıyla larva ve pupa dönemleri izlemektedir.Ergin 
dönemi ise zararlının gamma radyasyonuna en dayanıklı olduğu dönemdir. Yumur
ta 3 krad'la ışınlandığında % 0.48 o -anında ergin çıkmış, bunun üstündeki 
dozlarda ise hiç ergin çıkışı olmamıştır. Larva 4 krad'la ışınlandığı zaman 
aynı şekilde hiç ergin çakışı olmamış, buna karşılık pupa'ya uygulanan 
en yüksek doz olan 12 krad'lık dazda bile ergin çıkışı olmuş; ve bu çıkış 
% 61.7'ye ulaşmıştır. 



2. Çıkış sonrası yaşam 

Bu dönemde radyasyonun yaşayan erginler üzerine olan etkisi izlenmiş
tir. Yumurta ışınlamasından sonra çıkan erginler 3 krad'la ışınlandığında 
yaşayan erginlerin hepsi çıkıştan 4 hafta sonra ölmüştür. Larva da bu durum 
H krad'ta görülmüştür. 

Pupa ışınlamasından çıkan erginlerin ise 8 rad'lık dozla ışınlanmış 
olanları çıkıştan 3 hafta sonra ölmüşlerdir.Ergin döneminde elde edilen so
nuçlara göre, ışınlamadan 1 hafta sonra 100 krad'la ışınlanan erginlerin hepsi 
ışınlamadan 1 hafta sonra, 50 krad'la ışınlananlar 2 hafta sonra, 10 krad'la 
ışınlananlar ise 3 hafta sonra ölmüştür. 
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GİRİŞ 

Depolanan tahıl ve mamullerinde ambar zararlılarının etkisiyle ortaya 
çıkan kayıp bir yandan üretim için harcanan çaba ve masrafın önemli bir kıs
mının boşa gitmesine, öte yandan da gıda maddeleri yetersizliğine neden ol
maktadır. Bunun için ambar zararlılarının etkin bir biçimde kontrolü amacıy
la çeşitli metodlar geliştirilmiş ve bu metodlarla kaybın önlenmesinde deği
şik derecede başarı sağlanmıştır. Ancak, bu amaçla yaygın olarak uygulanan 
kimyasal metodlarm pahalı olmaları yanında özellikle yarattıkları kalıntı 
problemi nedeniyle bunların yerine kimyasal olmayan yeni metodlarm gelişti
rilmesi yönünde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda ise rad
yasyonla kontrol çok ümid verici bir metod olarak benimsenmiş, radyasyon kay
naklarının hızla arttırılması ise bu yeni metodun yaygın olarak uygulanmasın
da çok etkili olmuştur. 

Öte yandan »gamma radyasyonu depolanmış gıdalarda kayba neden olan her 
türlü ambar zararlilısının kontrolünde kullanılabilmektedir. Yalnız kontrol
de uygulanacak minimum etkin radyasyon dozunun tayin edilmesi gerekmektedir. 
Çünkü yapılacak böyle bir tayin uygulamanın ekonomik olması yanında ayrı
ca radyasyonun gıdalar üzerine yapması muhtemel olumsuz etkinin minimuma 
düşürülmesini de sağlamaktadır. 

Ambar zararlılarının radyasyonla kontrolünde doz tayin edilirken hem 
her zararlının ve hem de aynı zararlının deŞ*ş*k gelişme dönemlerinde rad
yasyona karşı hassasiyetinin dikkate .ılınması gerekmektedir. Çünkü Watters 
(1966)'a göre ambar zararlılarının radyasyona arşı hassasiyetleri arasında 
önemli farklar olduğu gibi, aynı zararlının değişik gelişme dönemlerinde rad
yasyona karşı hassasiyeti de farklı bulunmaktadır. Bu nedenle bir çok zararlı 
için öldürücü ve kısırlaştırıcı dozların tayini yanında aynı zararlının deği
şik gelişme dönemlerinde radyasyona karşı hacca:;iyetiyle ilgili çalışmalar 
da yapılmış ve .S. granarius ile yapılan çalışmalarda kriter olarak sırasıyla, 
1) cları«derı .;ikan ergin sayısı, 2) çıkıştan .sonraki ">.l.üm oranı ve 3) erginin 
döl verimi e.lo ;J i inmiştir (Jefreries, 1966). 
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Ülkemizde ambar zararlılarının tahıllarda neden oldukları kayıp iklim 
ve depolama koşullarına göre değişmekle beraber genellikle önemli bir mik
tara ulaşmakta, özellikle köy koşullarında bu kayıp % 10'un üstüne çıkmak
tadır. 

Bu araştırmanın amacı ülkemizde de depolanan buğdaylar için en önemli 
ambar zararlılarından birisi olan Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti)'un 
yumurtadan ergine kadar olmak üzere, bütün gelişme dönemlerinde radyas
yona karşı hassasiyetini tayin etmek ve her gelişme dönemi için öldürücü do
zu saptamaktır. 
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(.ITERATOR ÖZETİ 

Bull ve Cornwell (1966) yapt~.<ları çalışmada S.granarius erginler inin 
LD değerler inin nopulasyon yoğunluğuna bağl ı olarak 6750 rad ' t an 5000 
rad* a düştüğünü saptamışlardır . 

Cornwell (1966) göre îî. granarius 'un yumurta ve l a r v a l a r ı 5600 r e p ' l i k 
dozla ı ş ın landığı zaman ergin ç ı k ı ş ı olmamıştır. Pupa ve buğday içindeki e r 
ginin ( ç ık ı ş 5ncesi)2O.O0O r e p ' t e b i l e gelişmesi engellenememiştir. Dane 
içindeki bütün dönemler 11-200 r e p ' l i k dozla ış ınlandığında ışınlamadan son
raki 28 gün içinde ölüm meydana ge lmiş t i r . 

Cornwell (1966) î>. granarius 'un 30 ı rk ın ın denendiği çalışmasında, ı rk 
lar ın ölüm dozlarında d ikkat i çekecek derecede b i r f a r k l ı l ı k olmasına karşın 
s ter i l izasyon dozlarında böyle önemli b i r farkın olmadığını b e l i r t m i ş t i r . 

Shipp (1966) j î . granarius 'un doğadaki ı rk l a r ın ın ölüm dozlarının labo-
ratuvar ı rk lar ına göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Pendlebury (1966) S. granarius erginlerir.de ışınlamadan sonra 30 C 
sıcaklık ve 15.300 rad ve 20,500 r a d ' t a 14 günde, 15 °C derecede aynı doz
larda i se 56 günde % 100 ölüm olduğunu b e l i r t m i ş t i r . 

Henderson (1966) Si tophi lus oryzae'de gamma radyasyonuna en hassas b i 
yolojik dönemin yumurta, en dayanıklı dönemin de ergin olduğunu saptamış t ı r . 
Araş t ı r ıc ı ayrıca uygulanacak dozun kısımlara ayrılmasının bunun b i r defada 
uygulanması kadar e t k i l i olmadığını b e l i r t m i ş t i r . 

Khan ve arkadaşlar ı (1968) yap t ık la r ı çalışmada £U oryzae (L. ) 'n in 2500 
rad yumurtada, 8000 rad larvada, 10.000 rad pupada ve 12.000 r ad ' in erginde 
% 100 ölüm meydana ge t i rd iğ in i b i l d i rmi ş l e rd i r . 

Towheed ve arkadaşları (1970) S. oryzae'nin yumurtaları 1.000 rad, l a r 
vaları 5000 r a d ' l ı k dozlarla ı ş ın landığ ı zaman ergin ç ık ış ın ın olmadığını 
be l i r tmiş l e rd i r . 

Brown ve arkadaşlar ı (1972) yap t ık la r ı denemede S. granarius ve S>. 
zearoais'i 5, 10, 20, 30, 40, 50 ve 100 krad ' l ık dozlarda ış ınlamışlar VP 
uygulanan dozların hepsinin yumurta ve larva gel iş imini durdurduğunu, pupa 

http://erginlerir.de
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döneminde ışınlanan S. zeamais 50 krad'a, £. granarius da 20 krad'a kadar 
ergin çıkışının olduğunu saptamışlardır. Araştırıcılara göre artan dozlarla 
ömür kısalmaktadır. 

Esin ve Alganatay(1972) yaptıkları çalışmada, 16.000 rad'la ışınlanan 
S. granarius erginlerinde ışınlamadan 20 gün sonra % 100 ölüm meydana geldi
ğini belirtmişlerdir. 

Cogburn ve arkadaşları (1972) S. oryzae erginlerini 27.U ve m.2 krad'la 
ışınlamışlar ve araştırıcılar her iki dozda da kontrole göre populasyonda bü
yük düşüşler kaydetmişlerdir. 

Tsverkow ve arkadaşları (1972), içinde S.oryzae ve S.granarius'un da 
bulunduğu çeşitli ambar zararlılarına 7-60 krad arasında olmak üzere 16 ay
rı dozda tfradyasyonu uygulamışlar ve ışınlanan zararlıların ışınlamadan 15-
20 gün sonra öldüğünü saptamışlardır. 
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MATERYAL VE HETOD 

Bu araştırma için gerfekli olan Sitophilus granarius L.(Curc»lionidae.COL.) 
erginleri Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ambar Zararlıları 
Laboratuvarından Ekim 1984 tarihinde alınmıştır. Zararlı içinde yumuşak ek
meklik buğday (Sivas ekmeklik buğdayı) bulunan 300 ml'lik kavanozlara homo
jen bir populasyon elde etmek amacıyla yerleştirilmiştir. Kavanozlarda hava 
sirkülasyonunu sağlamak için bunların kapakları ortasından delinerek üzerle
ri tülbent bezle kaplanmıştır. Daha sonra kavanozlar sıcaklığı 26+0.5 C ve 
nisbi nemi% 70±5'e ayarlı inkûbatorlere yerleştirilmiştir. Zararlının biyo
lojisi laboratuvar koşullarında incelenmiş ve gelişme periyodu 29 gün olarak 
saptanmıştır. 

Homojen ve yeterli sayıda zararlı elde ettikten sonra 2-3 haftalık er
ginlerden 100'er adet alınarak içinde 50 gram steril buğday bulunan kavanoz
lara konulmuştur. Erginler 72 saat sonra elenerek ayrılmış ve yumurta ile 
bulaşık buğday daneleri hemen ışmlanmıştır. 

Larva ve pupa ışınlamaları için yumurta ışınlamasında uygulanan işlem
ler tekrarlanmıştır. Larva elde etmek için 14, pupa elde etmek için ise 27 
gün bulaşık daneler inkübatörde tutulmuş ve bu sürelerin bitiminde de ışın
lama yapılmıştır. 

Ergin ışınlamasında ise ; 0-5 günlük erginler kültürlerden elenerek 
100'er lik gruplar halinde kesekağıtlarına konularak ışınlanmışlardır. 

Işınlama için 0.D.T.Ü Kimya Bölümü'nde bulunan Co kaynağı(0.0269 
krad/sn)kullanılmıştır. Denemede her doz için 3 paralel uygulanmış ve ışın
lanmış örnekler yukarıda belirtilen ortamdaki inkûbatorlere yerleştirilerek 
günlük gözlemler yapılmıştır. Zararlıları buğday danelerinden ayırmak için 
2 mm'lik elekler, zararlıların toplanmasında ise portatif cerrahi aspiratörü 
kullanılmıştır. Sonuçlar Abbott formülü (Healy, 1952)'ne göre değerlendiril
miştir. 
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Zararlının değişik gelişme dönenlerinde uygulanan dozlar aşağıda göste
rilmiştir (Cornwell, 1966; Brovm ve ark, 1972). 

ZARARLININ GELİŞME DÖNEMİ UYGULANAN DOZ (krad) 

1- YUMURTA 0,1,2,3,4,5,6,7.. 
2- LARVA 0,1,3,t,5,6,7,8,9,10. 
3- PUPA 0,1,3,5,6,7,8,9,10,12.. 
«t- ERGİN 0,5,10,!«•,15,16,17,19,20,2?,30,50,100.. 
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ergin çıkışı:Yapılan bu çalışmada S.granarius (L.)*un gamma radyasyonu
na karşı en hassas döneminin yumurta olduğu ve bunu sırasıyla larva, pupa ve 
ergin dönemlerinin izlediği gözlenmiştir. Tablo l'de yumurta ışınlamasından 
sonra çıkan ergin sayısı ve oranı verilmiştir. 

Tablo 1. Yumurta ışınlamasından sonra çıkan ergin sayısı ve oranı 

Doz 

(krad) 

0 (Kontrol ) 

1 

2 

3 
u 

5 

6 

7 

Ergin Ç ı k ı ş ı 
(adet ) Ex 

421.67 

207.33 

42.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Ergin ç ı k ı ş ı 

% 

100.00 

49.13 

9.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Tablo l'den de görüleceği gibi, yumurta ışınlamasında uygulanan 1 Krad'-
lık dozda ergin çıkış oranınır. % 49.13 olmasına karşın, 3 Krad'ta bu oran 
% 0.43'f düşmüştür. Denemede uygulanan 3 krad'm üstündeki bütün dozlarda ise 
ergin ç.'kışı görülmemiştir. 

Larva ışınlamasından sonra ergin çıkışı (Tablo 2) 1 Krad'lık dozda 
kontrole göre daha fazla sayıda olmuş, (% 121),yani bu radyasyon dozunun sti-
müle etkisi görülmüştür. 3 Krad'ta % 42.00 oranında ergin çıkışı görülmüş, 
"» Krad ve daha yüksek dozlarda ise ergin çıkışı gözlenmemiştir. 
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Tablo 2. Larva ışınlamasından sonra çıkan ergin sayısı ve oranı 

Doz 

(krad) 

0 (Kontrol) 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ergin Ç ık ı ş ı 

(adet) l i t 

485.33 

591.33 

205.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Ergin ç ı k ı ş ı 

% 

100.00 

121.80 

42.00 

0.00 

0.Ö0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Pupa ışınlamasında ise (Tablo 3), 1 Krad'tan itibaren do:: arttıkça er
gin çıkış oranı azalmış ve fakat denemede kullanılan ve en yüksek doz olan 
12 Krad'ta bile ergin çıkışı olmuştur. Bu doz'da kontrole göre çıkış oranı 
% 61.71 olarak saptanmıştır. 

Şekil 1, S.granarius (L.)'un sırasıyla yumurta,larva ve pupa dönemlerinde 
yapılan ışınlamalardan sonraki ergin çıkış oranını, Şekil 2,3,4 ve 5 ise sıra
sıyla bunun danede yaptığı zararla yumurta, ışınlanan larva ve pupasını gös
termektedir. 

Tablo 3, Pupa ışınlamasından sonra çıkan ergin sayısı ve oranı 

Di DZ 

(krad) 

0 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1? 

(Kontrol) 

Eicgirı Ç ık ı ş ı 

( adet) £x 

280.33 

266.00 

218.00 

215.33 

' 163.33 

200.33 

176.67 

176.00 

175.00 

173.00 

Ergin ç ı k ı ş ı 

% 

100.00 

94.89 

77.77 

76.81 

58.26 

71.46 

63.02 

62.78 

62.43 

61.71 
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Yumurta 
Larva 
Pupa 

Doz ( Krad) 

Sekil 1..Ş.. flranariuş (L.) 'un değişik gelişme denemelerinde (yumurta, 
larva ve pupa) ışınlanmasından sonra çıkan ergin oranı 
(Kontrolün % desi»olarak) 



-12-

Sekil 2. ş .n ranar ius 'un buğday danesinde yapt ığ ı zarar 

Sekil 3. Buğday danesi ve zararlının yumurtaları 



< / 3 -

Sekil <+. S. granarîuş'un ışınlamadan sonra larvası 

Şekil 5. Şj granarius'un ışınlamadan sonra pupası 
(Koyu renklisi ışınlanmış olanıdır). 
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Ergin yaşamı: Araştırmanın bu aşamasında ergin öncesi dönemlerde ışınla
nan £. granarius'un gelişmesini tamamlayıp ergin olduktan sonraki yaşama sü
resinin saptanmasına çalışılmış, ergin döneminde ışınlanan zararlıların ya
şama süreleri incelenmiştir. 

Yumurta ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 4 hafta sonraki yaşama 
oranı Tablo 4'de verilmiştir. Zararlının 1 krad'lık dozda kontrole göre an
cak % 44.47'si yaşarken 2 krad'ta bu oran % 4.2'ye düşmüştür. 3 krad'ta ise 
çıkan erginlerin hepsi 4 hafta sonra ölmüştür. 

Larva ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 4 hafta sonra yaşayanlarına 
ait değerler Tablo 5'de verilmiştir. Bu değerlere göre, 1 krad'lık dozda ya
şayan ergin oranı % 123.53 olarak saptanmıştır. 

Tablo 4. Yumurta ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 4 hafta sonraki 
yaşama oranı 

Doz 

(Krad) 

0 (Kontrol) 

1 

2 

3 

4 

5 

Ergin ç ı k ı ş ı 
( a d e t ) 

421.67 

207.33 

42.00 

2.00 

0.00 

0.00 

4 Hafta sonra 
c a n l ı s a y ı s ı 

407.00 

181.00 

18.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4 Haf ta sonra 
c a n l ı o r an ı 

% 

100.00 

44.47 

4.42 

0.00 

0.00 

0.00 

Buna göre, 1 krad'lık doz ergin yaşama oranı üzerine stimüle bir 
etki yapmış 3 krad'ta ise yaşama oranı % 26.76'ya dÜ5;müştür. 
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Tablo 5. Larva ışınlamasından sonra çıkan erginlerin t hafta sonraki 
yaşama oranı 

Doz 

(krad) 

0 (Kontrol) 

1 

3 

4 

5 

Ergin Çıkış ı 

(adet) 

485.33 

591.33 

205.67 

0.00 

0.00 

4 Hafta sonra 
canl ı say ıs ı 

454.67 

561.67 

121.67 

0.00 

0.00 

4 Hafta sonra 

can l ı oranı 
% 

100.00 

123.53 

26.76 

0.00 

0.00 

Pupa ışınlamasından Sonra çıkan erbinlerde 3 hafta sonraki yaşama oranı 
Cedvel 6'da gösteriliniştir.1 krad'ta İ9S.21 olan yaşama oranı artan dozlarda 
azalmış ve 7 krad'ta ?s0.43'e düşmüştür. Bunun üstündeki sonraki dozlarda ise 
3 hafta sonra çıkan erginlerden hiçbiri yaşamamıştır, 4 hafta sonraki yaşama 
oranı (Cedvel 7)'da 3'üncü haftadaki gibi bulunmuştur. 

Tablo 6. Pupa ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 3 hafta sonraki 
yaşama oranı (%) • 

Doz 

(krad) 

0 (Kontrol) 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

Ergin Çıkış ı 
(adet) 

280.33 

266.00 

218.00 

215.33 

163.33 

200.33 

176.67 

176.00 

175.00 

173.00 

Ergin canlı 
s a y ı s ı 

278.67 

265.33 

58.33 

38.00 

6.33 

1.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Ergin can l ı 

oranı % 

100.00 

95.21 

20.93 

13.63 

2.Ş7 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



Tablo 7. Pupa ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 4 hafta r.onraki 
yaçama oranı (%) 

Doz 
(krad) 

0 (kontrol) 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

4 H3fta sonra 

c a n l ı say ı 

276.00 

263.33 

55.33 

36.33 

6.00 

1.33 
0.00 

s ı 

4 Haf ta .-o:ıra 

c a n l ı o ran ı 
% 

100.00 

95.41 

20.04 

13.16 

2.17 

0.4 8 

0.00 

Ergin ışınlamasından bir hafta sonraki yaşama yüzdeleri Cedvel 8'de 
verilmiştir. Buna göre, 5 krad'ta % 99.29 oranında yaşam varken, S0 krad'ta 
bu oran % 88.38'e, 100 krad'ta ise % 0.00'a diişr.üştür. 

Tablo 8. Ergin ışınlamasından 1 hafta sonraki yaşama oranı (%) 

Canlı ercin 
oranı % 

100.00 
99.29 
86.61 
97.53 
83.10 
96.12 
98.58 
101.06 
93.66 
94.4? 
96.83 
83.38 
O.fü) 

Doz 
(krad) 

0 

5 

10 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

25 

30 

50 

100 

(kontrol) 

Ortalama c a n l ı 
ergin s a y ı s ı 

94.67 

94.00 

82.00 

92.33 

78.67 

91.00 

93.33 

95.67 

88.67 

, 90.33 

91.67 

83.67 
n . oo 
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2 haf ta sonra i s e 5 k r a d ' t a % 75.27 oran ında yaşam g ö z l e n i r k e n 30 k rad ' 

t a bu oran % 16 .96 'ya ,50 k r a d ' t a i s e % O.OO'a düşmüştür ( Tablo 9) . Tablo 

10 'dan da gö rü l eceğ i g i b i , 3 ha f ta sonra 5 k r a d ' t a % 59.71 o l a n yaşama o r a n ı 

10 Krad ve daha yukar ı doz la rda % 0.00 düşmüştür . 

Tablo 9 . Ergin ı ş ın l amas ından 2 h a f t a sonra yasama o r a n ı (%) 

C a n l ı e r g i n 

o r a n ı % 

100.00 

75.27 

31.45" 

25.44 

24.03 

24.73 

3 -j • 33 

33.57 

23.67 

23.67 

16.96 

0.00 

Tablo 10 . Ergin ı ş ın l amas ından 3 haf ta sonra yaşama o r a n ı (%) 

D o z l a r 

(k rad ) 

0 (Kont ro l ) 

5 

10 

İt» 

Yapılan gözlemlerde ayrıca 5 krad M a ışınlanmış olan ve yaşayan er̂ t'fi
lerin üremeye devam etmesine kargılık, L0 krad ve bunun üstündeki dozlarda 
15.1 ulanan erginlerde üreme saptanmamış;!, ir.Çekil 6, S.çranarius (L.)'un gamma 
radyasyonu ile .ışınlanmasından 3-4 baff>ı sonra deği$ik biyolojik dönemlerinde
ki c^nlı oranın, Çekil 7 ir.e ir, m I -ım.t'l.ırı :;onra ölen erbinler? pör: termekl.ed i r. 

DOJ :1ar 

(k rad ) 

0 

5 

10 

m 
15 

16 

17 

19 
20 

25 

30 

50 

(Kont ro l ) 

Ortalama c a n l ı 
e r g i n s a y ı s ı 

94.33 

71.00 

29.67 

24.00 

22.67 

23.33 

33.33 

31.67 

22.33 

23.33 

16.00 

0.00 

0 r t a l ama c a n l ı 

e r g i n s a y ı s ı 

94.33 

56.33 

0.00 

0.00 

C a n l ı e r g i n 
o r a m % 

100.00 

59.71 

0.00 

0.00 
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3-u hafta sonra değişik biyolojik dönemlerindeki canlı 
oranı (%) 
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I 
Sekil 7. Işınlamadan sonra ölen erginler 
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Yaptığımız bu çalışma sonuçlarına göre,Sitophilus granarius'un radyas
yona karşı en hassas dönemi yumurtadır ve bunu sırasıyla larva ve pupa izle
mektedir. Zararlının en dayanıklı dönemini ise ergin dönemi oluşturmaktadır. 
Cornwell (1966) de ̂ _ granarius ile yaptığı çalışmasında aynı sonucu bulmuştur. 
Henderson (196H) tarafından Sitophilus oryzae ile yapılan çalışmada da aynı 
sonuç elde edilmiştir. 

Araştırmada ışınlanan yumurtalardan 3 krad'ta kontrole göre % 0.48'lik 
ergin çıkışı olmuş, 4 krad ve bunun üstündeki dozlarda ise ergin çıkışı göz
lenmemiştir. Cornwell (1966)' m belirttiğine göre, 2800 rep ile ışınlanan 
0-3 günlük yumurtalardan ergin çıkışı olmamıştır. Brown ve arkadaşları (1972) 
da yumurtaya uyguladıkları en düşük doz olan 5 krad'da ergin çıkışının olma
dığını belirtmişlerdir. Khan ve arkadaşları (1968) S. oryzae yurnurtalarının 
2500 rad'la, Thowheed ve ark. (1970) ise 1000 rad'la ışınlandığında ergin 
çıkışanın olmadığını saptamışlardır. 

Denemede 3 krad'la ışınlanmış yumurtalardan çıkan erginlerin hepsinin 
4 hafta içinde öldüğü saptanmıştır. Cornwell (1966) 2000 rep'le ışınlanan 
yumurtalardan çıkan erginlerin 4 hafta sonra ancak % 3'nün yaşadığını belirt
miştir. 

Larva ışınlamasında 3 krad'ta % 42 olan ergin çıkışı 4 krad ve bunun 
üstündeki dozlarda gözlenmemiştir. Cornwell (1966) 4000 rep'le ışınlanan 
10-17 günlük larvalardan % 0.6 oranında ergin çıkışı gözlemiş. Brown ve ar
kadaşları (1972) ise uyguladıkları en düşük doz olan 5 krad'ta ergin çıkışı
nın olmadığını belirtmişlerdir. Khan ve arkadaşları (1968) £. oryzae lar
valarının, 8000 rad'la, Towheed ve ark. (1970) ise 5000 rad'la ışınlandığın
da ergin çıkışının olmadığını saptamışlardır. 

Bu çalışmada larva ışınlamasından sonra çıkan erginlerin 4 hafta son
raki yaşama oranı 3 krad'ta % 26.76 olarak bulunmuştur. Cornwell (l966)'e 
göre 4000 rep'le ışınlanan larvalarda bu oran % 0.4 tür. 
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Pupa ışınlamasında uyguladığımız dozların hepsinde ergin çıkışı göz
lenmiş ve doz artışı ile ergin çıkışı azalmıştır. 12 krad'ta ergin çıkışı 
% 61.71 oranında olmuştur. Cornwell (1966) pupaya uygulamış olduğu en yüksek 
doz olan 11.200 rep'te % 77 oranında ergin çıkışı olduğunu saptamıştır. 
Brown ve ark.(1972) ise 10 krad'taki ergin çıkışını % 11.1 olarak bulmuşlar, 
ayrıca 20 krad'a kadar ergin çıkışının olduğunu gözlemişlerdir. Khan ve ark. 
(1968) £. oryzae pupaları 10.000 rad'la ışınlandığı zaman ergin çıkışının ol
madığını belirtmişlerdir. 

Yaptığımız bu çalışmada 8 krad ve bunun üstündeki dozlarda ışınlanan 
pupalardan çıkan erginlerin hepsinin 3 hafta sonra öldüğü saptanmıştır Cornwell 
U966) ise 11.200 rep'le ışınlanan pupalardan çıkan erginlerin f hafta 
içinde öldüğünü belirtmiştir. 

Ergin ışınlamasında artan dozlarla birlikte yaşam süresinin azaldığı 
gözlenmiştir. 1. hafta sonunda 100 krad, 2. hafta sonunda 50 krad ve 3. haf-
ta sonunda ise 10 krad ve bunun üstündeki dozlarda ışınlanan erginlerin 

% 100'ünün öldüğü saptanmıştır. 

Pendlebury (1966) yüksek sıcaklıkta ( 30 °C) S. granarius ergin
leri 15t300 ve 20.500 rad'la ışınlandıklarında 11 gün içinde % 100 ölüm mey
dana geldiğini saptamıştır. Cornwell (1966) 11f200 rep'le ışınlanan erginle
rin ışınlamadan 28 gün sonra hepsinin öldüğünü belirtmiştir. Esin ve Algana-
tay (1972) 16.000 rad'la ışınlanan erginlerin 20 günde öldüklerini belirtmiş
lerdir. Brown ve ark. (1972) yaptıkları çalışmada 10 krad'la ışınlanan ergin
i—in 21 gün içinde öldüğünü, ayrıca bu dozun sterilizasyon için de uygun ol
duğunu bildirmişlerdir. Khan ve ark. (1968) S. oryzae de 12.000 rad'la ışın
lanan erginlerin hepsinin öldüğünü belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada Sitophilus granarius (L.)'un bütün biyolojik dönemlerinin, 
özellikle en dayanıklı dönem olan ergin döneminin bile 10 krad'lık dozla 
% 100 kontrol edilebileceği saptanmıştır. 
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SUMMARY 

This study was carried out to determine susceptibility of Sitophilus 
,.VA 

granarius (L.) to gamma radiation at all developmental stages and to evaluate 

a dose level for effective control. During experiment these grain weevils were 

reared and maintained on Sivas bread wheat at 26 C and 70 percent relative 

humidity. Under these conditions the whole growth period of the weevil was 

found 29 days. 

Irradiation was carried out between 0 - 100 krad doses and totally 22 

different radiation doses were applied. As gansna source Co (0.0269 krad/sec) 

was used and/the experiment was designed as three replicates. 

For irradiation 0 - 3 days old eggs were used. In order to 

obtain larvae m days and for pupae 27 days the infested grains were 

inoubated. By irradiation of adult weevils 0 - 5 days old adults were used. 

On the other hand ,in evaluating of effect of V-irradiation on grain 

weevils,two criteria such as: 1) number of adults emerging from the treated 

grain ,and 2) survival of these adults after emergence were taken into 

consideration. 

1. Emergence of adults 

In common resistance to radiation increased with stage development 

and the greater susceptibility of eggs to gamma radiation has been observed. 

This was followed by larvae and pu#pae, while adult stage v*is found the most 

resistant stage to gamma radiaiton. 

When eggs were irradiated with 3 krad radiation dose, emergence of 

adult was found 0.48 %, whereas at higher doses no emergency of adults 

appeared. When larvae wer* irradiated with •* krad dose,there were also no 

emergency of adults whereas in pupae at 12 krad done, which was the highest 

radiation dose used in the experiment, emergence of adults were observed and 

this was reached to 61.7 %. 
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2. Survival after emergence 

In this stage the effect of irradiation on survival of adults was 

studied. All adults which were emergenced after irradiation of eggs were 

killed at 3 krad doss after 4 weeks of emergence. For larvae this result 

was obtained at-H krad dose. The adults which were emergenced after pupae 

irradiation were killed at 8 krad dose after 3 weeks. The results related 

with the adult stage showed that all adults which were irradiated with 

different doses such as 100 krad, 50 krad and 10 krad were killed completely 

after 1, 2 and 3 weeks respectively. Adults required the highest dose tobz 

killed. 

I 
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