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A preliminary study on the development time and mortality rate of Perillus 

bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae) under the laboratory conditions  

 

Abstract: The study was conducted to investigate the development of Perillus bioculatus 

(F.) (Hemiptera: Pentatomidae), a predator of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa 

decemlineata (Say.) (Coleoptera: Chrysomelidae), at two different temperatures. The 

incubation periods were 5.94 and 4.94 days, and hatching rates were 94% and 95%, 

respectively, at 26±1 
o
C and 29±1 

o
C. The total nymphal period was 15.57 days at 26±1 

o
C 

and 15.13 days at 29±1 
o
C. Gender proportions were calculated as 0.75 and 0.60 (F/M) at 

26±1 
o
C and 29±1 

o
C, respectively. The mortality rate was high at both temperatures.  

Key words: Colorado potato beetle, predator, Perillus bioculatus, temperature, 

development 

 

Öz: Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Say.) (Coleoptera: Chrysomelidae)‟nın 

predatörü Perillus bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae) türünün farklı iki sıcaklıkta 

geliĢmesini saptamak amacıyla bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Yumurtaların 26±1 
o
C ve 29±1 

o
C sıcaklıklarda sırasıyla, açılma süresi 5.94 ve 4.94 gün; açılma oranları ise % 94 ve % 95 

olarak kaydedilmiĢtir. Toplam nimf süresinin ortalama olarak 26±1 
o
C‟de 15.57 gün, 29±1 

o
C‟de ise 15.13 gün olduğu saptanmıĢtır. Cinsiyet oranı 0.75 ve 0.60 (D/E) olarak 

hesaplanmıĢtır. Ölüm oranı her iki sıcaklıkta da yüksek bulunmuĢtur.  

Anahtar sözcükler: Patates böceği, predatör, Perillus bioculatus, sıcaklık, geliĢme  

 

GiriĢ  

Anavatanı Kuzey Amerika olan Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Say.) 

(Coleoptera: Chrysomelidae), kültür ve yabani Solanaceae bitkileriyle beslenerek 

yaĢamını sürdürür, ancak bulunduğu ülkelerde önemli bir patates zararlısı olarak 

bilinir. Hem ergin hem de larva döneminde yapraklarda oburca beslenmeleri 

sonucu, bitkiler yapraksız kalıp çalılaĢmakta ve bunun sonucunda da verim önemli 

oranda azalmaktadır. Trakya ve Orta Anadolu‟da ilk dölünün patateste, ikinci 
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dölünün ise patlıcanda önemli kayıplar oluĢturduğu saptanmıĢtır (Atak 1973; Has 

1992).  

Patates böceğini baskı altına alabilmek amacıyla yaygın olarak kimyasal 

mücadele uygulamaları yapılmaktadır. Yoğun insektisit uygulamaları sonucu, bu 

türün direnç geliĢtirme yeteneğine sahip olduğu saptanmıĢtır (Atak & Atak 1977; 

Hare 1990; Graffius 1997; Erdoğan & Gürkan 1997; Wegorek 2002; Alyokhin et 

al. 2007). Bu nedenle, bugün kimyasal mücadelede bir takım zorluklar ve 

baĢarısızlıklar söz konusu olabilmektedir. Bu durum, araĢtırıcıları alternatif 

mücadele yöntemleri konusunda çalıĢmaya yöneltmiĢtir (Lorenzen et al. 2001; 

Martel et al. 2006; Alyokhin 2009). Alternatiflerden birisi de biyolojik mücadele 

ile doğal düĢmanların kullanılmasıdır (Cappaert et al. 1991; Hilbeck et al. 1997; 

Hough-Goldstein et al. 1993, 1996; Kedici et al. 1998; De Clercq 2002; Wright & 

Ramos 2002; Canas et al. 2002; O‟Neil et al. 2005). 

Patates böceğinin yumurta ve larva predatörü olarak bilinen doğal 

düĢmanlarından birisi olan Perillus bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae), 

tıpkı patates böceği gibi, Kuzey Amerika kökenli bir türdür (Evans 1982). Bu türün 

orijin olarak Meksika‟dan Kanada‟ya kadar yayılıĢ gösterdiği bilinmektedir (De 

Clercq 2000). P. bioculatus‟un biyolojik dönemleri (Cloutier 1997), laboratuvar 

koĢullarında üretimleri, kitle üretiminde alternatif avların ve sentetik diyetlerin 

kullanımı (Yocum & Evenson 2002; Coudron & Kim 2004), biyolojik mücadelede 

kullanım olanakları (De Ladurantaye et al. 2010) konularında yurt dıĢında çok 

sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Avrupa‟ya biyolojik mücadele amacıyla getirilip 

salınmıĢ olan bu türün, o yıllarda baĢarılı olamadığı kaydedilmiĢtir (Jermy 1980). 

Bir çalıĢmayla Avrupa‟ya sokulan bu predatörün, Türkiye‟de herhangi bir salım 

çalıĢması yapılmamıĢ olmasına rağmen, ilk kez 1997 yılında ve halen Trakya 

Bölgesi‟nde bulunuyor olması, bu türün bölgeye yerleĢtiğini göstermektedir (Kıvan 

2004). P. bioculatus‟un Türkiye‟ye kazara giriĢ yapıp ve ülkemiz koĢullarında 

yerleĢip varlığını sürdürmesi, biyolojik mücadele açısından ümit vericidir.  

Tekirdağ‟da geniĢ alanlarda patates tarımı yapılmamaktadır. Merkez Ġlçe ve 

Saray Ġlçesi‟nin sebzecilik yapan köylerinde ve bir miktar da kendi ihtiyaçlarını 

karĢılamaya yönelik olarak yetiĢtirilen patates ekiliĢlerinde, Patates böceği ile 

birlikte P. bioculatus‟un bulunması üzerine, bu konuda bir ön çalıĢma 

yürütülmüĢtür. Ancak, bu tarlalarda Patates böceğine karĢı yoğun olarak kimyasal 

ilaç kullanımı söz konusudur. Buna rağmen, yine bu sebeple P. bioculatus‟un 

ancak düĢük popülasyonlarda bulunduğu görülmüĢtür. Bu durumda öncelikle, 

Trakya Bölgesi‟ne yerleĢmiĢ olan P. bioculatus‟un, bu bölgeden toplanan 

bireylerinin bazı biyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuvar 

koĢullarında bir çalıĢma yürütülmüĢtür.  

 

Materyal ve yöntem  

ÇalıĢmada kullanılan materyal, Leptinotarsa decemlineata ve Perillus bioculatus 

ergin ve ergin öncesi dönemleri Tekirdağ Merkez Ġlçe‟de sebzecilik yapan 

Köseilyas Köyü patates dikim alanlarından toplanmıĢtır.  
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L. decemlineata ergin ve larvaları 26±1 
o
C sıcaklık, % 60±10 orantılı nem ve 16 

saat aydınlanma koĢullarına sahip laboratuvara getirilerek 20x27 cm boyutlarındaki 

Ģeffaf silindirik kavanozlarda ayrı ayrı kültüre alınmıĢtır. Besin olarak Namık 

Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Bahçesi‟nde 

yetiĢtirilen patates ve patlıcan bitkileri kullanılmıĢtır. Günlük gözlemlerle 

erginlerin bıraktığı yumurtalar toplanmıĢ ve inkübasyon için petri kutularında (9 

cm çaplı) bekletilmiĢtir. Yumurtalardan çıkan larvalar yine aynı Ģekilde konukçu 

bitkiyle birlikte kavanozlara yerleĢtirilerek laboratuvar kültürü oluĢturulmuĢ ve 

kültürün devamlılığı sağlanmıĢtır. 

Araziden toplanan P. bioculatus bireyleri patates+patlıcan yaprağı üzerinde 

bulunan Patates böceğinin farklı dönem larvaları ile birlikte kavanozlara (20x27 

cm) yerleĢtirilmiĢtir. Her gün kontrol edilerek bırakılan yumurtalar toplanmıĢ, 

içinde nemli kurutma kağıdı bulunan petrilere (9 cm) alınarak inkubasyon için 

26±1 
o
C ve 29±1 

o
C sıcaklıklarda muhafaza edilmiĢtir. Bırakılan 100‟er yumurtada 

açılma süresi ve açılma oranı hesaplanmıĢtır.  

Yumurtadan çıkan her bir nimf tek tek, patlıcan yaprağı üzerinde 10 adet 

Patates böceğinin farklı dönem larvaları ile birlikte 9 cm çapındaki petri kutularına 

yerleĢtirilerek geliĢmeleri takip edilmiĢtir. GeliĢme süresince her gün ölü, yenmiĢ 

larvalar temizlenmiĢ ve av olarak 10 adet Patates böceği larvası karıĢık olarak 

verilmeye devam edilmiĢtir. ÇalıĢmalar, 26±1 
o
C ve 29±1 

o
C sıcaklık, % 60±10 

orantılı nem ve 16 saat aydınlanma koĢullarında yürütülmüĢtür. Denemelere 40‟ar 

bireyle baĢlanmıĢ, canlı kalan bireyler üzerinden nimflerin geliĢme süreleri, ölüm 

oranları ve erginlerde cinsiyet oranları belirlenmiĢtir. 

 

Bulgular ve tartıĢma  

Patates böceğinin yumurta ve larva predatörü Perillus bioculatus‟un diĢileri 10-12 

mm, erkekleri 8-10 mm boydadır. Genel olarak kırmızı-siyah veya beyaz-siyah 

renklerde olup scutellum‟da Y Ģeklinde bir iĢaret ve pronotum‟da iki siyah leke ile 

ayırt edilir (ġekil 1). 

 

     

ġekil 1. Perillus bioculatus ergini. 

Figure 1. Adult of Perillus bioculatus.  
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Laboratuvarda farklı iki sıcaklıkta yürütülen çalıĢma sonucu elde edilen, P. 

bioculatus‟un ergin öncesi gelime süreleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Bırakılan 

yumurtaların açılma süreleri, 26±1 
o
C ve 29±1 

o
C sıcaklıklarda sırasıyla, 5.94 ve 

4.94 gün olmuĢtur. Bu yumurtalarda açılma oranları ise, % 94 ve % 95 olarak 

kaydedilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. Laboratuvar koĢullarında Leptinotarsa decemlineata üzerinde beslenen Perillus 

bioculatus‟un ergin öncesi dönemlerinin geliĢme süreleri (gün) 

Table 1. Development times of immature stages of Perillus bioculatus feeding on 

Leptinotarsa decemlineata under laboratory conditions (days)  

 

Dönemler 

Sıcaklıklar (
o
C) 

26±1 29±1 

Yumurta  5.94 4.94 

1. nimf  1.03 1.73 

2. nimf  3.32 3.36 

3. nimf  2.68 3.14 

4. nimf  3.50 3.27 

5. nimf  4.71 4.25 

Toplam nimf 15.57 15.13 

Toplam geliĢme 21.51 20.07 

Cinsiyet oranı (D/E) 0.75 0.60 

 

ÇalıĢmada, her iki sıcaklıkta nimf dönemleri içinde en kısa birinci nimf 

döneminin sürdüğü (1.03 ve 1.73 gün); diğer nimf dönemlerinin ise en kısa 2.68 

gün ve en uzun 4.71 gün arasında tamamlandığı görülmektedir. Bir istatistiksel 

değerlendirme yapılmamıĢ olmakla birlikte, 26±1 
o
C ve 29±1 

o
C sıcaklıklardaki 

sonuçlar birbirine yakın değerler olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam nimf döneminin 

ortalama olarak 26±1 
o
C‟de 15.57 gün, 29±1 

o
C‟de ise 15.13 gün olduğu 

saptanmıĢtır. 

GeliĢmesini tamamlayıp ergin olan bireylerde cinsiyet oranı % 42.86 ve % 

37.50 diĢi olarak hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢma sırasında canlı kalan bireyler üzerinden yapılan değerlendirme sonucu, 

26±1 
o
C sıcaklıkta birinci nimf döneminde hiç ölüm olmazken, 29±1 

o
C‟de % 5.13 

oranında ölüm kaydedilmiĢtir (Çizelge 2). Toplam olarak nimf döneminde 26±1 
o
C 

ve 29±1 
o
C sıcaklıklarda elde edilen ölüm oranları, sırasıyla % 82.50 ve % 79.49 

olarak belirlenmiĢtir. Laboratuvarda ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlar, literatürle benzerlik göstermektedir. Landis (1937), P. 

bioculatus‟un farklı avlar üzerinde nimf dönemlerinin süreleri üzerinde yürüttüğü 

çalıĢması sonucunda, patlıcan bitkisi üzerindeki Patates böceği larvalarıyla 

beslenen predatörün 2, 3, 4 ve 5. nimf dönemlerinin sırasıyla, 5.3,  5.1,  3.8 ve 7.0 

gün olduğunu ve ölüm oranının toplam olarak % 78.6 bulunduğunu; bitki patates 
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olduğunda bu sürelerin biraz daha kısaldığını kaydetmektedir. BaĢka bir çalıĢmada, 

26 
o
C‟de av olarak 4. dönem Trichoplusia ni larvaları kullanıldığında kümülatif 

geliĢme süresi 15.35 gün olarak saptanmıĢtır (Coudron & Kim 2004).  

 
Çizelge 2. Laboratuvar koĢullarında Leptinotarsa decemlineata üzerinde beslenen Perillus 

bioculatus‟un nimf dönemlerinin ölüm oranları (%) 

Table 2. Mortality rates of nymph stages of Perillus bioculatus feeding on Leptinotarsa 

decemlineata under laboratory conditions (%) 

 

Dönemler 

Sıcaklıklar (
o
C) 

26±1 29±1 

1. nimf  0 5.13 

2. nimf  15.00 24.32 

3. nimf  17.65 50.00 

4. nimf  42.86 21.43 

5. nimf  56.25 27.27 

Toplam nimf 82.5 79.49 

 

Perillus bioculatus ergin ve ikinci dönemden itibaren nimfleri, larvalar ve 

yumurtaları tüketerek Patates böceğinin sayıca azalmasına hizmet etmektedir. 

Ancak direnç kazanmıĢ Patates böceği için yapılan ilaçlamalardan daha fazla 

etkilenmesi nedeniyle, P. bioculatus‟un popülasyonunu artıramadığı ve 

desteklenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Söz konusu predatörün, Türkiye‟de 

patates ekiliĢi olan diğer bölgelerdeki varlığı, o bölgelere kadar yayılıp yayılmadığı 

kontrol edilmelidir. Predatörün Türkiye koĢullarında biyolojisi üzerinde daha 

ayrıntılı çalıĢmaların yapılması gereklidir. 
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