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Ips sexdentatus (Boern.)’A KARŞI 

BİYOLOJİK MÜCADELE OLANAKLARI 
 

        GİRİŞ 

        Bu çalışmanın amacı; Ips 

Sexdentatus’un doğal ortamda var olan 

etkin prödatörlerinin laboratuar ortamında 

farklı üretim tekniklerini kullanarak 

beslenme kapasitelerini belirlemek ve 

gelecekte biyolojik mücadele amacıyla 

kullanılabilecek potansiyele sahip olanları 

tespit etmektir. Bunun için 2000-2001 

yılları arasında Doğu Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü entomoloji laboratuarında I. 

Sexdentatus’un etkin predatörünün 

bulunması amaçlanmıştır. 

       Çalışma materyalini, Doğu ladini 

ormanlarında kitle üremesi yaparak önemli 

zararlara neden Ips sexdentatus ile 

predatörlerinden oluşmaktadır.  
 

      YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

      Daha önce yapılan bir araştırma ile 

zararlının ana yuvası esas alınarak tespit 

edilen predatörlerinden etkin beş 

predatörünün olduğu belirlenmişti, bu 

predatörlerin beslenmesi amacıyla 

zararlının ergin ve larvaları Pazar-

Çamlıhemşin, Rize-İkizdere, Sürmene-

Arsin ve Artvin ormanlarından 

toplanmıştır. Ayrıca yaklaşık 22 000 adet 

Dendroctonus micans (Kug.)’ ın 2.-3. 

dönem larvaları getirilerek, predatörlerin 

beslenmesi sağlanmıştır. 

     Predatörlerin beslenme denemesinde, 

kütükle üretim tekniğinde D. micans 

larvaları, kutu üretim tekniğinde ise I. 

sexdentatus ergin ve larvaları 

kullanılmıştır. Bu yapay üretim  

  

tekniklerinde sırasıyla aşağıdaki işlemler 

uygulanmıştır. 

        Predatör üretimi için sabit sıcaklık 

20±2 °C ve nispi nemin % 70-80 

ayarlanabildiği bir laboratuar kurulmuştur. 

Bu laboratuarda önce üç katlı raflar 

hazırlanmıştır. Bu raflara içerisine bir 

miktar sterilize dere kumu (5 kg) konulan 

ve 40 cm çapındaki alüminyum leğenler 

yerleştirilmiştir. 25-30 cm çapında ve 40 

cm boyunda suyunu kaybetmemiş taze 

ladin kütük ve kabuk öğüntüleri Maçka-

Meryemana ve Sürmene-Arsin 

ormanlarından kesilerek laboratuara 

getirilmiştir. Bir keski ve çekiç ile bir başı 

iki tarafında 3 cm ve 2 cm genişlikte kabuk 

sağlam kalacak şekilde odun kısmı 

kabuktan ayrılmıştır. Açılan bu bölümlere 

500 adet D. micans larvası konulmuş, üzeri 

pamuk ile örtülmüş ve kütüklerin diğer 

tarafı leğen içindeki nemli kuma 2-3 cm 

gömülerek yerleştirilmiştir. Yaklaşık bir 

hafta içerisinde larvalar kabuğa girmiş ve 

sonra yan tarafta kabuk üçgen şeklinde 

açılarak predatör çifti verilmiştir. 

Denemede her bir kütükteki bölmelere bir 

çift, ancak T. formicarius ’un beslenme 

kapasitesinin yüksek olması nedeniyle her 

kütüğe bir çift predatör verilmiştir. 

          Kutu üretim tekniğinde ise, iki farklı 

işlem uygulanmış ve her predatör çifti için 

üçer adet kutu hazırlanmıştır. Bu teknikte 

her bir predatör çiftinin yumurta koyma ve 

daha sonra larvaların beslenme kapasitesi 

belirlenmiştir. İlk işlemde plastik kutulara 

(120-200 ml), su ile karıştırılmış ladin 

kabuğu öğüntüsü, yeni soyulmuş ladin 
 



 

kabuğu, I. sexdentatus ergin ve larvaları 

(50 adet), bir çift predatör yerleştirilmiş ve 

predatörlerin yumurta koyması 

sağlanmıştır. Daha sonra elde edilen 

predatör larvalar için beslenme kutuları 

hazırlanarak,  gözlemleri yapılmıştır. 

Deneme sonunda zararlı ile beslenerek, 

üremesi fazla ve zararlı tüketim kapasitesi 

yüksek olan tür, en etkin predatör olarak 

belirlenmiştir.  
 

      SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

      Predatör ve parazitler, böceklerin 

olağanüstü çoğalmasını önleyici birer 

etken olarak doğada rol oynarlar. Ips 

sexdentatus dünyada ve Türkiye’de ladin 

ve diğer konifer türlerde (Pinus spp., Abies 

spp.) zarar yapan önemli bir kabuk 

böceğidir.  

        Bu çalışmada, kutu ve kütükte üretim 

teknikleri kullanılarak doğal ortamda tespit 

edilen beş farklı predatörün üreme ve 

beslenme kapasitesi belirlenmiştir. Bu 

türler Rhizophagus depressus, R. dispar, 

Thanasimus ormicarius, Platysoma 

oblongum ve Corticeus longulus’tur. 

        Kütükte üretim yönteminde                 

R. depressus, R. dispar ve T. formicarius 

türlerinin çoğalma ve beslenme 

verimlerinin değerlendirilebilir olduğu 

görülmüştür. Kütükte beslenen R. 

depressus ‘un ortalama 27,50 adet, R. 

dispar ‘ın 19 adet ve T. formicarius‘un ise 

11,67 adet erginleşen bireyine 

rastlanmıştır. Ancak, T. formicarius 

generasyon süresinin diğer predatörlere 

göre, yaklaşık iki katı olduğu tespit 

edilmiştir. 

       Kutu üretim tekniğinde ilk denemede, 

R. depressus ’ un ortalama 103 adet, R. 

dispar’ ın 69 adet ve T. formicarius’ un ise 

21 adet yumurta koyduğu belirlenmiştir. 

İkinci denemede predatörlerin larva 

dönemlerinin beslenme verimleri 

belirlenmiştir. Türlerden R.  depressus’ un 

larvasının yaşamı boyunca ortalama 49, R. 

dispar’ın 18 ve T. formicarius’un ise 307 

adet I. sexdentatus’ un larva ve erginleri ile 

beslendiği tespit edilmiştir. 

        Laboratuarda, bir R. depressus farklı 

zamanlarda her gün ortalama 2 adet kabuk 

böceği ile beslenmiş olup, larvalar  

büyüdükçe günlük besin (larva ve ergin) 

gereksinimi bazen 6’ya kadar çıkmıştır. Bir 

T. formicarius ise farklı zamanlarda her 

gün en az 3 adet kabuk böceği ile 

beslenmiş olup, larvalar büyüdükçe günlük 

besin (larva ve ergin) gereksinimi bazen 

8’e kadar artmıştır. 

       Sonuç olarak, I. sexdentatus’ a karşı 

denenen beş predatör türden ikisinin en 

etkin türler olduğu belirlenmiştir. 

Predatörlerin saptanan üreme ve tüketim 

potansiyellerine göre, yörede sadece I. 

sexdentatus’ un biyolojik mücadele 

yapılacaksa en etkili predatörün R. 

depressus olduğu görülmektedir. Ancak 

gelecekte yörede I. Typographus’un 

potansiyel zararı da dikkate alınacak 

olursa, T. formicarius’un biyolojik 

mücadelede kullanılması daha uygun 

olacaktır.  

       Sadece biyolojik mücadele ile sınırlı 

kalmayıp bölgede kabuk böceklerine karşı 

entegre zararlı yönetim modellerinin 

geliştirilmesi de kalıcı bir çözümün 

sağlanabilmesi açısından gereklilik arz 

etmektedir. 
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