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Trichogramma arıları günümüzde en çok 
kullanılan biyolojik mücadele ajanlarındandır. Bu 
çalışmada ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 
Trichogramma türlerinin soğuğa karşı dirençleri 
araştırılmıştır. Trichogramma evanescens 
Westwood Adana Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsünden Trichogramma brassicae Bezdenko, 
İzmir (Bornova) Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsünden ve Trichogramma cacoeciae Trakya 
bölgesinden elde edilerek laboratuar ortamında 
kültüre alınmıştır. Pupa evresindeki (6 günlük) 
parazitoidler birer hafta arayla 4 ºC, %65±5 bağıl 
nem ve ışıksız ortamda 8 haftaya kadar 
depolanmışlardır. Her bir depolama süresinin 
sonunda parazitoid pupaları 27 ºC, % 70 ±5 bağıl 
nem ve 14:10 saat (Aydınlık: karanlık) ışıklanma 
periyodunda gelişmeye bırakılmıştır. Her bir 
depolama süresi sonunda parazitoid pupalarından 
ergin çıkışı, çıkan erginlerin cinsiyet oranı, ömür 
uzunluğu, tibia uzunluğu ve yürüme hızı gibi 
parametreler kaydedilmiştir. Depolanmamış T. 
evanescens pupalarından %80.50 oranında ergin 
çıkışı gözlenmişken, depolama süresinin 
uzunluğuna bağlı olarak bu değer azalmış ve 8 hafta 
sonunda ergin çıkış oranı %22.16’ya gerilemiştir. 
Benzer durum T. brassicae ve T. cacoeciae’da da 
gözlenmiştir. Fakat T. brassicae için 5., T. 
cacoeciae için ise 6. haftadan sonra ergin çıkışı 
görülmemiştir. Çıkan dişi birey oranı her 3 
Trichogramma türünde de depolama süresine bağlı 
olarak azalma göstermiştir. Depolama süresine 
bağlı olarak çıkan erginlerin tibia uzunluğu kısalmış 
ve buna bağlı olarak yürüme hızları önemli ölçüde 
azalmıştır. Her üç türün ömür uzunluğu depolama 
süresinin uzunluğuna bağlı olarak önemli ölçüde 
kısalmıştır. Sonuç olarak soğukta depolama 
parazitoid kalitesinde önemli ölçüde azalmaya 
neden olmuş ve Adana’dan toplanan T. evanescens 
türünün diğer türlere göre soğuğa karşı direncinin 
daha fazla olduğu gözlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Trichogramma evanescens, 
Trichogramma cacoeciae, Trichogramma 
brassicae, soğukta depolama, ergin çıkışı 
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Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: 
Curculionidae, Scolytinae)’un Parazit ve 
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Ips sexdentatus (Boerner) ülkemizde 

genellikle çam, ladin ve göknar ağaçlarında zarar 
yapan önemli bir orman zararlısıdır. Bu böceğe 
karşı ülkemizde sürdürülen kimyasal ve mekanik 
mücadelenin yetersiz kalması, zorunlu olarak 
biyolojik mücadeleyi gündeme getirmiştir. Sıklıkla 
kullanılan feromen tuzakları zararlıya karşı kesin 
bir sonuç verememektedir. Bu nedenle Ips 
sexdentatus ile biyolojik mücadelede kullanılmak 
üzere bir mikroorganizmanın bulunması kaçınılmaz 
olmuştur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada, 
Trabzon, Giresun, Ordu ve Kastamonu yörelerinden 
toplanan örneklerde patojenik organizmalar 
araştırılmıştır. Bu çalışmada, I. sexdentatus’ta 
ülkemizde ilk kez bulunan Gregarina typographi 
(Apicomplexa: Gregarinidae) patojenine ilave 
olarak yine ilk kez bir Ascomycete fungus olan 
Metschnikowia typographi’nin varlığı tespit 
edilmiştir. Metschnikowia typographi’nin 
askuslarının 17.54±2.45 x 2.75±0.38 mm olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada bu patojen ve 
parazitlerin tanımı, dağılımı, enfeksiyon oranları ve 
farklı populasyonlarda varlığı verilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ips sexdentatus, Patojen, 
Parazit, Biyolojik mücadele  
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Işığın Aynalı (Cyprinus carpio) Sazan 
Plazmasındaki İz Elementler ve T3 

(Triiyodotironin) Seviyesi Üzerine Etkileri 
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Bu çalışmada, kısa ve uzun dönem ışık 

(fotoperiyot) uygulamasının aynalı sazan 
plazmasındaki; bakır, çinko, demir, magnezyum, 
manganez ve T3 (Triiyodotironin) hormon seviyesi 
üzerine etkileri belirlendi. Üç aylık deneme 


