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  الملخص

التقييم والتوصيف المختبري لفعالية  .2011 .مارغريت سكنر وزياد صيادي ،، بروس باركرعبد الحي، محمد، مصطفى البوحسيني، مجد جمال
 Eurygaster integricepsعلى بالغات حشرة السونة المشتية  Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smithعزالت من الفطر  خمس

Put. . ،218-214: 29مجلة وقاية النبات العربية.  
، من بالغات حشرة السونة المشتية Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smithمن الفطر الممرض للحشرات  تعزال 5تم عزل وتشخيص 

Eurygaster integriceps Put. 30و 25، 20، 15 ،10اختبرت سرعة نمو العزالت الفطرية وٕانتاجيتها من األبواغ عند . المصابة بهاº أظهرت النتائج . س
بينت نتائج القدرة . س 25ºاجية من األبواغ الكونيدية عند س، في حين كانت أعلى إنت 20ºكان عند  P. farinosusعزالت الفطر جميع المختبرية أن أفضل نمو ل

 كما%. 65.58-21.11من المعاملة تراوحت بين  اً يوم 22للحشرات بعد  المصححة الموت اإلمراضية لهذه العزالت على بالغات حشرة السونة المشتية أن نسبة

في المكافحة  P. farinosusالعزالت من الفطر هذه تشير هذه النتائج إلى إمكانية استخدام بعض . اً يوم 50–11.9بين  LT50 النصفي الزمن القاتل تراوحت قيمة
  .في أماكن البيات الشتويالسونة  ةلحشر المتكاملة 

   .بواغ، درجات الحرارة، سرعة النمو، إنتاجية األPaecilomyces farinosus، حشرة السونة :كلمات مفتاحية
  
  

  المقدمة
  
من أخطر اآلفات  .Eurygaster integriceps Putحشرة السونة  دّ تع

في وسط وغرب  الحال هو الحشرية التي تصيب القمح في سورية كما
 .في المناطق المصابة تهونوعيوتسبب خسارة في غلة القمح  ،آسيا

لف هكتار أ 282حشرة في سورية هذه ال بلغت المساحات المكافحة ضد
 2009ألف هكتار عام  87، ثم انخفضت بشكل مطرد إلى 2005عام 

  .اآلفة لمكافحة، وذلك نتيجة تطوير وتطبيق برنامج إدارة متكاملة )2(
في الطبيعة عدد كبير من األعداء الحيوية التي تهاجم يوجد 

الفطور الممرضة للحشرات من أهم  دّ وتعمختلف أطوار حشرة السونة، 
في  ةحشر أفراد العدد كبير من  نفوقي تسهم في األعداء الحيوية الت

التغلب على عديد من  خيرةفي السنوات األأمكن  ).6(مناطق البيات 
 ،وسع للممرضات الفطرية للحشراتمتحد من االستخدام الالتى العقبات 

عدم وجود طريقة فعالة لتربيتها الكمية، وعدم ابتكار صيغ تطبيقية  مثل
بينت دراسات عديدة أن وقد  ).11(حقل مالئمة الستخدامها في ال

همة من وسائل مالممرضات الفطرية للحشرات قد أصبحت وسيلة 

بسبب التقدم الذي تحقق في إمكانية إنتاجها ) IPM(المتكاملة  اإلدارة
كميات كبيرة من اللقاح بفعالية ثابتة وألمد طويل  ٕانتاجو بكميات كبيرة 

 هابهذه الممرضات، ومركبات نسبيًا، وكذلك بسبب فهم آلية اإلصابة
كما تتوفر اآلن معلومات ، )4(الجزيئية المؤثرة في عملية االختراق 

التي تتحكم بإصابة الحشرات والعوامل التي تزيد أو  المورثاتأكثر عن 
  ).12، 7( تنقص من إنتاش األبواغ الفطرية واختراقها للعائل الحشري

 & Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown إن النوع

Smith  هو فطر ممرض للحشرات اختياري التطفل، يعزل غالبًا من
، وهو واسع االنتشار النافقةوقد عزي وجوده غالبًا إلى الحشرات التربة، 

، 5(وقد عزل من الغابات من التربة والبقايا النباتية تحت األشجار 
لك الخصائص األساسية توقد بينت الدراسات أن هذا الفطر يم). 13

الضرورية ليكون ممرضًا ناجحًا للحشرات، ويمكن أن يسبب نسب موت 
  . )9(عالية لها 
للفطور الممرضة للحشرات التي  عملية جمعجد خالل و قد لو 

في عدة دول في وسط وغرب تصيب حشرات السونة في أماكن البيات 
من  األولى في إيرانيأتي في المرتبة  P. farinosusالفطر  أنآسيا 
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لعزالت التي تم الحصول عليها من بالغات السونة من حيث عدد ا
بعد الفطر  ، وفي المرتبة الثانية في بقية الدولأماكن البيات

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin.  وقد أشارت نتائج
إلى إمكانية استخدام الفطور الممرضة للحشرات لمكافحة  ةدراستلك ال

  .)12(توي للحشرة حشرة السونة في مواقع البيات الش
 5والتوصيف المختبري لفعالية يم و التقالبحث إلى  هذا هدف

  على بالغات حشرة السونة المشتية P. farinosusعزالت من الفطر 
E. integriceps.  

  
  مواد البحث وطرائقه

  
  عزل وتشخيص الفطور الممرضة لحشرة السونة

سورية جمع  تم أثناء تقصي مواقع البيات الشتوي لحشرة السونة في
الممرضة للحشرات من محطة  رو بالغات السونة المشتية المصابة بالفط

بحوث التربة في الكماري التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية 
% 70بوضعها في الكحول  الحشرات الميتة سطحياً  طهيرتتم  .بحلب
وبعدها وضعت في محلول  ،ثانية، ثم غسلت بالماء المقطر 15لمدة 
ثم غسلت ثالث مرات بالماء  ،وريت الصوديوم لمدة دقيقة واحدةهيبوكل

 على الحشرات في أطباق بتري معقمة تحتويوضعت  .المقطر المعقم
% 0.01( المضادات الحيويةمعقم من ورقة ترشيح مشبعة بمحلول 

لمنع نمو البكتريا، ثم حضنت  )يبتومايسينر ست% 0.05+ بنسلين 
 سطحالعلى  ات الفطريةر النمو س لحين ظهو º 2±23 نداألطباق ع
التخفيف طريقة تمت تنقية الفطور الموجودة ب .لحشراتل الخارجي

عرفت المتتالي من أجل الحصول على عزلة من بوغة مفردة، ثم 
نميت الفطور بعد  ).Humber )10 النموات الفطرية باالعتماد على 

 SDYA1/4 )Sabouraud Dextrose Yeastعلى بيئة وتعريفها تنقيتها 

extract Agar ( 2±23عندº واستعملت لتنفيذ بقية التجارب ،س.  
  

 Paecilomyces نمو عزالت الفطر فيالحرارة دراسة تأثير درجات 

farinosus وٕانتاجيتها من األبواغ  
نمو  في) سº 30و 25، 20، 15، 10(درجات حرارة  5 درس تأثير

حيث زرعت كل  ،وٕانتاجيتها من األبواغ مستعمرات العزالت المدروسة
ضمن أطباق بتري بالستيكية وبخمسة  SDYA1/4بيئة عزلة على 

 20مكررات، ثم حضنت األطباق عند درجات الحرارة المدروسة لمدة 
قياس قطر المستعمرة الفطرية في كل مكرر ولكل أخذ م تو ، اً يوم

أقراص من النمو الفطري بقطر  4 كما أخذ من كل مستعمرة .العزالت
 محلولمل  5األقراص في أنبوب اختبار يحوي وضعت و مم،  5

Tween 80 (0.01%)  ثانية على جهاز  60وتم رج األنبوب لمدة

ثم أجريت التخفيفات المطلوبة وحسبت ) Vortex(الرجاج الدوراني 
  .باستخدام شريحة عد كريات الدم الحمراء إنتاجية األبواغ لكل معاملة

  
على بالغات  P. farinosus الفطردراسة القدرة اإلمراضية لعزالت 

  حشرة السونة المشتية
 الشتوي لحشرة السونة الصيفي جمعت بالغات السونة من مناطق البيات

بالمعلق البوغي لعزالت  عوملت الحشرات، سبتمبر/أيلولخالل شهر 
 5مل وذلك بوضع قطرة حجمها /بوغ 810الفطر المدروسة بتركيز 

اتصال استرنة الحلقة  منطقةميكرولتر من المعلق البوغي على 
بعد تثبيت الحشرات على شريط الصق وتركت الصدرية الثانية والثالثة 

الحشرات مثبتة حتى جفاف قطرة المعلق البوغي، ثم نقلت إلى علب 
ووضع معها أوراق قمح  ،)سم 7سم وارتفاع  6بقطر (بالستيكية 

، فترة س 2º±23حضنت الحشرات في غرفة التربية عند . طازجة
خذت أ. %10±60، ورطوبة نسبية )ظالم:ضوء( 8: 16ية ضوئ

 تم. ايوم 22و 20، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5بعد  النفوققراءات 
لحين  س 2º±23نت عند حرارة ضالحشرات الميتة سطحيًا وحطهير ت

  .، ونفذت التجربة بثمانية مكرراتظهور النمو الفطري الخارجي
  ):Abbot )3دلة حسبت نسبة الموت المصححة باستخدام معا

 Pr = (Po – Pc)/(100 – Pc)×100 

نسبة الموت  =Poنسبة الموت المصححة،  =Pr: حيث
  ).نسبة الموت الطبيعية(نسبة موت الشاهد  = Pcالمالحظة، 

  
  تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي

  وتم ، CRDرب وفق التصميم العشوائي الكامل اتم تنفيذ التج
  ٕانتاجية األبواغ باستخدام تحليل التباين تحليل نتائج سرعة النمو و 

)Two way Anova(no blocking)( ، في حين تم حساب قوس جيب
لحشرات من أجل تجانس النتائج، ل المصححة لموتاالزاوية لجذر نسبة 

وتمت المقارنة بين ، هنفس وتم تحليل النتائج باستخدام التحليل السابق
عند مستوى ) LSD(عنوي اختبار أقل فرق مالمتوسطات باستخدام 

  .0.05معنوية 
  

  النتائج والمناقشة
  

  تقصي وعزل وتشخيص الفطور الممرضة لحشرة السونة
من حشرات  الممرضة للحشرات رو الفطعزل تبين من خالل عملية 

 ةالرئيس اتالممرضأحد هو  P. farinosusبأن الفطر  السونة الميتة
الفطر من ن هذا عزالت م 5، وقد تم عزل حشرةالمن  تي عزلتال

سابقة أشارت إلى دراسة هذا يتفق مع نتائج و  بالغات السونة المشتية،
يأتي في المرتبة الثانية من هذا الفطر مسجل سابقًا في سورية و أن 
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في  بين الممرضات التي عزلت من بالغات السونة المشتيةحيث التردد 
 وغرب آسياأماكن البيات الشتوي في سورية والعديد من الدول في وسط 

كما تتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي أشارت إلى أن الفطر  .)12(
الغابات من التربة والبقايا النباتية تحت األشجار، وقد عزي قد عزل من 

  .)13، 5( النافقةوجوده غالبًا إلى الحشرات 
  

وٕانتاجيتها من  نمو عزالت الفطر فيدراسة تأثير درجات الحرارة 
  األبواغ

، وأيضًا لم س 30ºعند تستطع النمو عزالت لم  4أن النتائج أظهرت 
تنتج أي من العزالت المختبرة أبواغًا عند هذه الدرجة لذلك لم يتم 

ت اختالفات معنوية في سرعة النمو وقد وجد. إدراجها في تحليل النتائج
  بين العزالت عند كل درجة حرارة، وبين درجات الحرارة لكل عزلة 

)P< 0.001  1 جدول( )العزالت أجل الحرارة، العزالت والحرارةمن(. 
 ،س 20ºكان عند  P. farinosus أن أفضل نمو لعزالت الفطر تبينو 

 اً يوم 20بعد  حيث تراوح قطر المستعمرات الفطرية للعزالت المدروسة
، سº 10، 15، 25عند ثم مم،  57.55و  42.2بين ما  من الزراعة
ولجميع  ين جميع درجات الحرارةوبفروق معنوية ب ،على التوالي

عزالت من  5 أن من سابقاً  وهذا مطابق لما تم التوصل إليه ،العزالت
أما ، )12(س  30ºدرجة اللم تستطع النمو عند  P. farinosusالفطر 
 فقط، مم  14.5 عند هذه الدرجة فقد بلغ قطر مستعمراتها PF6العزلة 

الحرارة األخرى  وهو أقل وبفروق معنوية منه عند جميع درجات
وتشير هذه النتائج إلى أن أفضل نمو لمستعمرات العزالت  .المدروسة

س، وأن نمو هذه العزالت ينخفض عند  20ºعند  كانالمدروسة 
هذه النتائج مع نتائج دراسة  وافقتت .درجات الحرارة العالية والمنخفضة

 لم تستطع P. farinosusأن معظم عزالت الفطر  سابقة أشارت إلى
درجة  أن أفضل نمو للفطر كان عند، و س 30º درجة حرارة  النمو عند

  لهذا الفطر تراوح بين يس، وأن مجال النمو الحرار  20º الحرارة
5 -30º أعطت  هذه العزالت النتائج أن أظهرتفي حين  .)8( س

 ،س 25ºدرجة حرارة عند أعلى إنتاجية من األبواغ عندما نميت 
هذه  ة األبواغ للعزالت المدروسة عندوتراوحت إنتاجي ).2جدول (

وأشارت . 3سم/بوغ 810×6.75 – 710×9.14الدرجة من الحرارة بين 
النتائج إلى أن كل من العزلة ودرجة الحرارة قد أثرت معنويًا في إنتاجية 

ففي  ).العزالت من أجل الحرارة، العزالت والحرارة P< 0.001(األبواغ 
درجتي  ية في إنتاجية األبواغ عندلم تكن الفروق معنو  PF1العزلة 
 يهاعل معنويًا عند كال الدرجتين س، لكنها تفوقت 20ºو  25 الحرارة
س، كما تفوقت إنتاجية هذه العزلة من  10ºو  15 درجتي الحرارة عند

 درجة حرارة س وبفروق معنوية عنها عند 15ºدرجة حرارة األبواغ عند 
10º تأما العزال. س PF2 ،PF4  وPF6 فوقت إنتاجيتها من د تفق

س عليها عند بقية الدرجات المدروسة،  25º درجة حرارة األبواغ عند
فيما لم تكن الفروق معنوية بين اإلنتاجية من األبواغ عند درجات 

تفوقت إنتاجيتها فقد  PF5أما بالنسبة للعزلة . الحرارة المختبرة األخرى
ها عند بقية الدرجات س علي 25º درجة الحرارة دمن األبواغ عن
س  20º درجة الحرارة فوقت اإلنتاجية من األبواغ عندالمختبرة، كما ت

معنوية في س، بينما لم تكن الفروق  10º درجة الحرارة عليها عند
س من جهة وعند أي من  15ºدرجة الحرارة  إنتاجية األبواغ عند 

التأثير  تشير هذه النتائج إلى .س من جهة أخرى 10ºو   20الدرجتين 
المباشر لدرجات الحرارة في إنتاجية هذه العزالت من األبواغ والتي 
يمكن أن يستفاد منها عند تخطيط أي برنامج تربية كمي لهذه العزالت 

ة قمع نتائج دراسة ساب المتحصل عليها كما تتفق النتائج. في المستقبل
رجة د عند P. farinosusالفطر  من عزالت 5أشارت إلى أن إنتاجية 

  ).12(س  20ºس كانت أعلى منها عند  25º الحرارة

  
  

  .Paecilomyces farinosusتأثير درجات الحرارة في نمو عزالت الفطر  .1جدول 
Table 1. Effect of temperature on growth of Paecilomyces farinosus isolates. 

 

  القياسي الخطأ ±يوم من العدوى  20بعد ) مم(قطر المستعمرة الفطرية 
Fungal colony diameter (cm.) after 20 days ± SE  

 
  )1 ± س º(الحرارة 

Temperature 
(ºC ± 1) 

  PF6العزلة 
Isolate PF6 

  PF5العزلة 
Isolate PF5 

  PF4العزلة 
Isolate PF4 

  PF2العزلة 
Isolate PF2 

  PF1العزلة 
Isolate PF1 

19.90 ± 0.19 d 19.45 ± 0.12 d 
18.55 ± 0.23 d 17.15 ± 0.48 d 20.85 ± 0.33 d 

10  
  

32.30 ± 0.66 c 31.85 ± 0.94 c 
30.70 ± 0.78 c 31.40 ± 0.42 c 34.05 ± 0.80 c 

15  
  

57.55 ± 0.48 a 50.05 ± 2.60 a 
44.40 ± 0.36 a 42.20 ± 0.47 a 51.70 ± 0.88 a 

20  
  

42.80 ± 0.73 b 37.20 ± 0.46 b 42.90 ± 0.37 b 40.70 ± 0.51 b 39.20 ± 0.46 b 25  
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  .Paecilomyces farinosusعند عزالت الفطر  ةالكونيدياألبواغ تأثير درجة الحرارة في إنتاجية  .2جدول 
Table 2. Effect of temperature on conidial sporulation of Paecilomyces farinosus isolates. 
 

  الحرارة 
)º 1 ± س(  

Temperature
(ºC ± 1) 

  الخطأ القياسي ± يوم من العدوى 20الكونيديا بعد  إنتاج
Conidial sporulation after 20 days ± SE  

  PF1العزلة 
Isolate PF1 

  PF2العزلة 
Isolate PF2 

  PF4العزلة 
Isolate PF4 

  PF5العزلة 
Isolate PF5 

  PF6العزلة 
Isolate PF6 

10  (1.45±0.29) × 107 c (5.31±1.44) × 105  b (1.04 ± 0.2) × 106 b (2.50±0.66) × 106 c (1.01 ± 0.3) × 105 b 

15  (1.89±0.27) × 108 b (2.45±0.85) × 106  b (1.63± 0.43) × 107 b (2.55±0.2) × 107 bc (1.49 ± 0.17) × 107 b 

20  (3.60±0.51) × 108 a (1.44±0.46) × 107 b (4.17 ± 0.6) × 107 b (3.50±0.44) × 107 b (2.32 ± 0.36) × 107 b 

25  (3.90±0.32) × 108 a (9.81±3.6) × 107 a (6.25 ± 0.4) × 108 a (9.14±1.66) × 107 a (6.75 ± 0.23) × 108 a 

 
دراسة القدرة اإلمراضية لعزالت الفطر على بالغات حشرة السونة 

  المشتية
بينت نتائج القدرة اإلمراضية لهذه العزالت على بالغات حشرة السونة 

يوم من  22بعد المصححة لبالغات السونة  النفوقنسبة المشتية أن 
عند  نفوق، وكانت أعلى نسبة %65.6- 21.1المعاملة تراوحت بين 
  بعد %65.6إلى حيث وصلت  PF5 زلةالحشرات المعاملة بالع

كل من  كما أظهرت النتائج أن  .)3 جدول( يوم من المعاملة 22
 النفوقنسبة  لهما تأثير معنوي في العزلة والزمن بعد المعاملة كان

 ،)العزالت من أجل الزمن، العزالت و الزمن P< 0.001( المصححة
بمرور الزمن، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن هذه النسبة ازدادت حيث 

تحتاج إلى فترة زمنية إلنبات  الممرضة للحشرات رو اإلصابة بالفط
الفطري الذي يستهلك  األبواغ واختراقها لجدار العائل ثم تشكيل النمو

   ).1( نفوقهاإلى المحتويات واألعضاء الداخلية لجسم الحشرة مما يؤدي 
و  LT50 23 ،50 ،17.6 ،11.9 الزمن القاتل النصفي قيم بلغت

ورغم أن الزمن القاتل   .F6 و PF1 ،PF2 ،PF4، PF5للعزالت  20.4
الفطور  النصفي يبدو طويًال نسبيًا، إال أنه ومع االتجاه الستخدام

الممرضة للحشرات على بالغات السونة في أماكن بياتها الشتوي، فإن 
فر الرطوبة امع تو  شهورالحشرات المشتية تبقى في هذه األماكن لعدة 

هذه الفترة خالل أشهر الخريف  معظمالمناسبة في ة المرتفعة والحرار 
من  والشتاء والربيع المبكر مما يسمح للفطر بإصابة وقتل نسبة كبيرة

مع الفطر  في مزيج خاصة إذا تم استخدامهوب ،حشرات السونة
Beauveria bassiana  بالغات السونة في معظم أماكن الذي عزل من

، والذي تشير نتائج سابقة إلى أن درجة الحرارة المثالية ها الشتويبيات
مما يسمح لمزيج الفطرين بالنمو في مجال ) 8( س 25ºلنموه هي 

أشارت دراسة أخرى إلى أن القدرة اإلمراضية للفطر  حراري أوسع، كما
B. bassiana  الفطر مقارنة معكانت أعلى P. farinosus )12(مما ، 

أكبر في قتل حشرات لالستنتاج أن التاثير المشترك قد يكون  ويدع
  .السونة في أماكن البيات الشتوي عند استخدام مزيج من هذين الفطرين

في يمكن أن يستخدم  P. farinosusطر الف أنتؤكد هذه النتائج 
إدخاله  ويمكن في أماكن التشتية حة الحيوية لحشرة السونةالمكاف

 .اآلفةكعنصر من عناصر اإلدارة المتكاملة لهذه 

  
  لبالغات حشرة السونة عند معاملتھا بعزالت مختلفة من الفطر الممرض للحشرات نسبة الموت المصححة  .3جدول 

P. farinosus  يوم 22 و 20، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5د بع ً   .من العاملة ا
Table 3. Percent corrected mortality of Eurygaster integriceps when treated with 5 isolates of P. farinosus 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 20 and 22 days after treatment. 
 

  اليوم
Day

  الخطأ القياسي ±متوسط نسبة الموت المصححة 
Mean % mortality (±SE) 

 PF1العزلة 
Isolate PF1 

 PF2العزلة
Isolate PF2 

 PF4العزلة
Isolate PF4 

  PF5العزلة 
Isolate PF5 

  PF6العزلة 
Isolate PF6 

5  8.75 c± 2.95  2.50 d± 2.50  11.00 c± 3.82  35.00 a± 5.98  16.00 b± 3.24 

7  5.30 d ±1.95    1.39 e±0.91   14.67 c±2.28   37.86 a±5.36    25.30 b±4. 46  

9   12.38 d± 5.51  1.39 e± 0.91   29.73 c± 2.04  47.00 a± 4.11  33.78 b± 4.30 

11   14.56 c± 5.31  2.65 d±0.86   35.14 b±2.04   52.40 a±3.33   35.14 b±5.41  

13   23.20 d± 5.75  6.98 e± 0.91  41.64 c± 1.92  56.76 a± 2.89  40.54 b± 5.00 

15   26.50 c± 5.42  7.90 d±1.38   44.09 b±1.65   57.18 a±2.69   39.67 b±4.36  

17   31.07 d± 5.46  11.11 e± 2.10  48.92 c± 1.64  56.69 a± 2.55  43.32 b± 5.98 

20  44.44 c ± 6.30  16.67 d±3.64   54.40 b±2.96   62.20 a±2.71   47.78 c±6.27  

22 48.86 b ± 6.13  21.11 d± 5.47  60.01 d± 2.40  65.58 a± 2.37  51.10 b± 5.18 
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Abstract 
Abdul Hai, M., M. El-Bouhssini, M. Jamal, B. Parker, M. Skinner and Z. Sayyadi. 2011. Characterization and 
Laboratory Evaluation of Efficacy of Five Isolates of the Fungus, Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith on 
Sunn Pest Overwintered Adults Eurygaster integriceps Put. Arab Journal of Plant Protection, 29: 214-218. 
 Five isolates of the fungus Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith were isolated from overwintering adults of Sunn Pest, 
Eurygaster integriceps Put. Growth speed and conidial production of fungal isolates were evaluated at temperatures of 10, 15, 20, 25 and  
30 °C. Results showed that highest growth of all tested fungal isolates was at 20 °C, while highest conidia production was at 25 °C. 
Virulence test of the tested fungal isolates on overwintering adults of Sunn Pest showed that corrected percent mortality after 22 days ranged 
between 21.1 to 65.6% and values of LT50 ranged between 11.9 to 50 days. These results suggested that some of the isolates of P. farinosus 
can be used in an integrated pest management of Sunn Pest at overwintering sites. 
Keywords: Sunn Pest, Paecilomyces farinosus, temperature, growth speed, spore productivity. 
Corresponding author: M. Abdul Hai, GCCAR, Aleppo, Syria; Email: mohamad_abdulhai@yahoo.com 
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