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Topraktan İzole Edilen Bazı Streptomycetes sp. 

Türlerinin Patates Böceği (Leptinotarsa 
decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera, 
Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarına 

İnsektisidal Etkileri 
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Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) 
(Coleoptera, Chrysomelidae) önemli patates 
zararlısıdır. Son yıllara kadar bu zararlı ile 
mücadele daha çok kimyasal yöntemler 
kullanılmıştır. Günümüzde kimyasalların çevreye 
olan zararlı etkilerinin anlaşılması, araştırıcıları 
daha etkili ve güvenli kontrol ajanlarını bulmaya 
yöneltmiştir. 

Bu çalışmada, topraktan izole edilen 37 
adet Streptomycetes sp. suşundan elde edilen üç 
değişik solüsyonun(A,B,C) L. decemlineata ergin 
ve larvalarına(1-4 evre) karşı biyolojik mücadele 
ajanı olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada L. decemlineata erginleri 
üzerinde en fazla insektisidal etkiyi 7002 nolu 
suştan hazırlanan B solüsyonu %56.4 oranında, 
1325 nolu suştan hazırlanan C solusyonu %46.2, 
4011, 2033 ve 1483 nolu suştan hazırlanan A 
solusyonu ise %35.9 oranında göstermiştir. L. 
decemlineata larvaları(1-4. evre) üzerine en fazla 
insektisidal etkiyi 3024 nolu suştan hazırlanan B 
solüsyonu %96.6, 1483 ve 1282 numaralı suşlardan 
hazırlanan A solusyonları %93.1 oranında 
göstermiştir. 

Sonuç olarak yüksek insektisidal etkileri 
tespit edilen streptomycetes suşlarından elde edilen 
solusyonlar L. decemlineata larvalarında(1-4. evre) 
önemli derecede ölümcül etki göstermiştir. 
Dolayısıyla tespit edilen bu bakteri suşlarının 
biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılma potansiyeli 
vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Leptinotarsa decemlineata, 
Streptomycetes sp suşları, Biyolojik Kontrol, 
Coleoptera  
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Fe(III) ve Cu(II) metal iyonlarının 
Phanerochaete chrysosporium biyokütlesi ile 

sucul ortamdan uzaklaştırılması 
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Bu çalışmada, Phanerochaete 

chrysosporium ile Fe(III) ve Cu(II) metal 
çözeltilerinin biyosorpsiyon işlemi tek ve iki 
bileşenli sistemlerde çalışılmıştır. Fe(III) ve Cu(II) 
iyonlarının biyosorbsiyonu üzerine pH,  iyonların 
birlikte varlığının etkileri, biyosorbsiyon baslangıç 
derişimi araştırılmıştır. Fe(III) biyosorbsiyonu için 
optimum pH 2.0 olarak belirlenmiştir, buna karsın 
Cu(II)'ın daha yüksek giderimi pH 3.0'te 
gözlenmiştir. Başlangıç biyosorbsiyon hızları ve 
denge metal giderimi, diğer metal iyonunun artan 
derişimi ile azaldığından, her iki mikroorganizma 
üzerinde Fe(III) ve Cu(II)'ın karşılıklı 
etkileşimlerinin antogonistik olduğu bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Demir, bakır, Phanerochaete 
chrysosporium   
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Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel.’in Kültürü 
İçin Lokal Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi 
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Bu çalışmada; P. eryngii (DC. ex Fr.) 

Quel.’in kültürü için lokal tarımsal atıkların 
değerlendirilebilme imkanları araştırılmıştır. Ana 
kültürün çoğaltılmasında; % 2.0 malt-ektrakt agar, 
tohumluk misel (spawn) çoğaltılmasında ise buğday 
taneleri kullanılmıştır. Bazidiokarp eldesi için; 
kompost ortamı olarak; Buğday sapı (BS),  Soya 
Sapı (SS), Mısır sapı (MS), Pamuk sapı (PS), 
Fasulye sapı (FS), Darı Sapı (DS) ile Pirinç Kepeği 
(PK) kullanılmıştır. Bu amaçla, kompost ortamı; 
BS, BS-SS, BS-MS, BS-PS, BS-FS ve BS-DS (1:1) 
oranı ile bunlara katkı maddesi olarak PK’nin % 
10.0 ve 20.0’lik dozları ilave edilerek 
hazırlanmıştır. P. eryngii’de misel gelişimi; en kısa 
süre 8.0 günle BS-FS (1:1) + % 10.0 PK’de, en 
uzun süre 12.6 gün olarak BS-PS (1:1) + % 10.0 


