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  الملخص
 Beauveriaفاعلية بعض عزالت الفطر .2014القدور، ظالل، مصطفى البوحسيني، عبد الناصر تريسي، محمد قوجة نحال وأميرة مصري. 

bassiana (Balsamo) Vuillem in سوسة النخيل الحمراء في حياتية حشرة Rhynchophorus ferruginus Olivier في الساحل السوري .
 .78-72 ):1(32العربية، مجلة وقاية النبات 

  سوسة النخيل الحمراء ةحشر اآلفات  ومن أهم هذه ،كمًا ونوعاً  اإلنتاجيتعرض نخيل التمر لإلصابة بعدد كبير من اآلفات التي تؤثر في 
(Rhynchophorus ferruginus Olivier). 700ُجمعت أكثر من  اآلفة. د من أضرار هذهحالتي ت حيائيةة للحشرات من أهم األعداء األوتعد الفطور الممرض   

  للفطرمحلية  فطرية أربع عزالتعلى الحصول خاللها تم  ،لدراسة فاعلية هذه الفطور ضد اآلفة في الساحل السوري 2011و 2010عامي  حشرة خالل
Beauveria bassiana. ت نتائج القدرة بين س.° 20 من األبواغ الكونيدية عند إنتاجيةأعلى و  س،° 25 وجد أن أفضل نمو لهذه العزالت في المختبر كان عند

مقارنة  RPWSL5العزلة ستخدام ا عندلحشرات كانت لنسبة موت أعلى بالغات سوسة النخيل الحمراء أن  عند معاملة GHA  و RPWSL5، BBS تللعزال اإلمراضية
 510×2.12 لهذه العزلة LC50 وكان التركيز القاتل النصفي من المعاملة. اً يوم 14بعد % 100 ة، حيث بلغت نسبة الموت المصححالمدروسة األخرى مع العزالت

  .م ضمن برامج اإلدارة المتكاملة لهذه الحشرةمما يجعلها عزلة واعدة لالستخدا، يوماً  3.5 بلغ حيث ،LT50زمن قاتل نصفي كما أنها سجلت أقل  .بوغة كونيدية/مل
  .السوري، الساحل أحيائيةمكافحة  ،Beauveria bassiana ،الفطورالممرضة ،Rhynchophorus ferruginus، سوسة النخيل الحمراء كلمات مفتاحية:

  
  المقدمة

  

نخيل لإلصابة بعدد كبير من اآلفات التي تؤثر في أشجار التعرض ت
  كمًا ونوعًا، فقد يصل الفقد في ثمار البلح نتيجة لإلصابة  اإلنتاج

  ). وتعد اآلفات الحشرية األهم 2( %35 منبهذه اآلفات ألكثر 
  من بين اآلفات المختلفة التي تصيب أشجار النخيل وتؤثر في 

 سوسة النخيل الحمراء، ومن أهم هذه الحشرات اإلنتاج
(Rhynchophorus ferruginus Olivier)  تسبب ضررًا بالغاً التي 

تصيب هذه  .)11(عديد من مناطق زراعته في العالم في ال نخيل التمرل
أصنافًا عديدة من نخيل الزينة ونخيل جوز  باإلضافة لنخيل التمراآلفة 

تؤدي اإلصابة بهذه الحشرة  .)1( الهند ونخيل الزيت والنخيل المروحي
نتيجة إتالف األوعية الناقلة بسبب تغذية اليرقة والحشرة األشجار لموت 

شف المبكر من الصعوبة بمكان الك .)13(الكاملة داخل جذع الشجرة 
 داخل جذع النخيلعن اإلصابة، حيث تتم الحشرة أطوارها المختلفة 

وذلك بمشاهدة خروج  اإلصابةفي وقت متأخر من  األعراضوتظهر 
ذات رائحة كريهة من جذع النخلة، كما  ،إفرازات صمغية بنية اللون

تشاهد األنسجة المقروضة والتي تشبه إلى حد ما نشارة الخشب 
األرض حول النخلة، إضافة إلى مالحظة الذبول  المتساقطة على

عند الكشف المبكر عن اإلصابة يمكن . )20( واالصفرار على السعف
أو بإحدى طرائق  باستعمال المبيدات الكيميائيةمعالجتها بشكل فعال 

أما في حال الكشف المتأخر فإن ذلك يؤدي إلى  .المكافحة األخرى
كبيرة  دجهو ُبذلت  وقد). 7( كبيرالحشرة بشكل موت األشجار وانتشار 

لمبيدات الكيميائية بامن خالل الرش المكثف  اآلفةللحد من انتشار هذه 
والمصائد التجميعية والمصائد الفرمونية باإلضافة إلى قطع أشجار 

  .)10( النخيل المصابة ثم حرقها ودفنها في التربة
أظهرت برامج اإلدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء 
نجاحًا ملحوظًا من خالل توظيف مختلف طرائق المكافحة المتاحة 

 اإلدارة هذه من أهم ركائز حيائيةاأل األعداء وتعد). 24بشكل متكامل (و 
وتسهم بدور  البيئية والصحية األضراركونها تخفف لالمتكاملة لآلفات 

. سجلت العديد من األعداء )16( فعال في الحد من انتشار اآلفات
 الفيروسية(الممرضات  ،منها المتطفالت لسوسة النخيل حيائيةاأل

يعّد الفطر . و )14، 6( )، والفطور الممرضة للحشراتوالبكتيرية
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Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  من أهم الفطور
على عديد من  اتيحي كعدو مؤخراً  الممرضة للحشرات والذي تم تسجيله

تؤدي اإلصابة بالفطر الممرض إلى تدّني قدرة العائل  .اآلفات الحشرية
). 15(، وموته )21(وانخفاض خصوبته  )،12(الحشري على التغذية 

الميكانيكي تخترق أبواغ الفطر قشيرة/كيوتيكل الحشرة بوساطة الضغط 
. كما يفرز الفطر سمومًا داخل جسم العائل تؤدي )9( والفعل األنزيمي

التطفل  B. bassiana. يمكن للعزالت المختلفة من فطر )27(موته ى لإ
. وتعد الحشرة موضوع الدراسة من )3(عائل  700على أكثر من 

من سوسة النخيل الحمراء في  عوائل هذا الفطر حيث أمكن عزله
د من ح، وأظهرت هذه العزالت قدرة عالية في المن دول العالمالعديد 

المكافحة  تحقيق بعض نجاحات وبالرغم من ).8(مجتمع اآلفة 
زالت طرق  لهذه الحشرة في مناطق مختلفة من العالم، ال األحيائية
على استخدام  رئيسفي سورية تعتمد بشكل  المطبقةاآلفة مكافحة 

  ).6( وقطع األشجار المصابة المبيدات الكيميائية
  الفطر بعض عزالت فعاليةدراسة إلى  لذلك هدف هذا البحث

B. bassiana في الساحل السوري بالغات سوسة النخيل الحمراء في.  
  

 مواد البحث وطرائقه

  
  سوسة النخيل الحمراء  جمع حشرات

من المناطق المصابة بسوسة النخيل أطوار الحشرة المختلفة  تجمع
أشجار النخيل المصابة أثناء من داخل الحمراء في الساحل السوري 

. 2011و 2010 عامينالخالل  هناك تمتالتي  الدوريةعمليات القطع 
ى لإوضعت العينات المتحصل عليها في أطباق بتري معقمة ونقلت 

للتحقق ومراقبتها بشكل مستمر في الالذقية  حيائيةبر المكافحة األتمخ
  من إصابتها بالفطور الممرضة.

  
  مخبريًا  هاوتوصيفمن حشرات السوسة  B. bassianaالفطر عزل 

   Laceyسطحي للحشرات الميتة وفق طريقة التطهير ال يجر أُ 
ثانية ثم  15% لمدة 70)، حيث وضعت في الكحول Brooks )19و 

غسلت بالماء المقطر وبعدها نقلت إلى محلول هيبوكلوريت الصوديوم 
% لمدة دقيقة واحدة، ثم غسلت ثالث مرات بالماء المقطر 1بتركيز 

المعقم. وضعت الحشرات في أطباق بتري معقمة تحتوي على ورق 
% غ/ل بنسلين + 0.001الحيوية ( المضاداتترشيح مشبع بمحلول من 

أغلقت  .بريتات الستريبتومايسين) لمنع نمو البكترياغ/ل ك 0.005
س لحين ظهور °2±22 األطباق بغشاء من البارافيلم ثم حضنت عند

النمو الخارجي للفطور على سطح الحشرات. أخذت مسحة من النمو 
 SDYA1/4 مستنبتالفطري وأعدي بها طبق بتري جديد يحوي 

)sabouraud dextrose yeast extract agar (بالبنسلين  امدعم
عند األطباق %). حضنت 0.008) وكبريتات الستريبتومايسين (0.03(

تمت تنقية عزالت الفطور  يومًا حتى تمام التبوغ. 15س لمدة ° 22±2
المتحصل عليها من خالل التخفيف المتتالي من أجل الحصول على 

الضوئي عند  العزالت باستخدام المجهر ُعرفت .ةمفرد ةعزلة من بوغ
تم  .)18( سابقاً سلم التعريف الموصوف  على باالعتماد، 400×التكبير 

في الواليات  في جامعة فيرمونت من قبل المختصين تأكيد التعريف
ثم بعد ذلك حفظت العزالت إلجراء الدراسات  ،المتحدة األمريكية

  الالحقة.
تم توصيف العزالت الفطرية وفقًا لسرعة نموها وٕانتاجيتها من 

 30، 25، 20، 15، 10عند  SDYA1/4األبواغ الكونيدية على وسط 
  . استخدمت ماصة دقيقة لوضع%60±10نسبية ، ورطوبة س° 35و
بوغ/مل من كل عزلة على  610×1ميكرولتر من معلق بوغي بتركيز  5

سم موضوعة في مركز  0.64قطعة دائرية من ورق الترشيح قطرها 
السابق وذلك بخمسة مكررات  المستنبتمل من  20طبق بتري يحوي 

 20األطباق عند درجات الحرارة المشار إليها لمدة ُحضنت  .لكل عزلة
ت يومًا. تم قياس قطر المستعمرة الفطرية في كل مكرر ولكل العزال

  أيام. 5بشكل دوري كل 
أقراص من  4تم حساب إنتاجية هذه الفطور من األبواغ بأخذ 

لكل مكرر على  اإلعداءمن  اً يوم 20بعد  مم، 5النمو الفطري وبقطر 
وضعت األقراص األربعة من كل طبق بتري في أنبوب اختبار  ة.حد

، مع حبيبات زجاجية. Tween 80من محلول  0.01مل من  5يحوي 
من أجل  ثانية على جهاز الرجاج الدوراني 60وتم رج األنابيب لمدة 

تم حساب عدد  ،إزالة األبواغ من الوسط. وبعد إجراء عدة تخفيفات
الكونيديا/مل لكل معاملة باستخدام شريحة عد كريات الدم الحمراء عند 

من  2لكونيدية/سم، ثم تحويل البيانات إلى عدد األبواغ ا400×التكبير 
  النمو الفطري.

  

سوسة  في مجتمع حشرة B. bassianaر فاعلية بعض عزالت الفط
  النخيل الحمراء 

من األشجار مباشرة جمعت بالغات ويرقات سوسة النخيل الحمراء 
 ُأختيرت .2012و  2011المصابة في محافظة الالذقية خالل عامي

بقطر الحشرات السليمة ظاهريًا ووضعت ضمن علب بالستيكية معقمة (
لعزالت  عوملت الحشرات بالمعلق البوغي ،)سم 8.5سم وارتفاع  7

صل عليها من حشرة سوسة النخيل الحمراء)، (المتح RPWSL5الفطر
ارية من التربة)، باإلضافة للعزلة التجصل عليها (المتح BBSالعزلة 

)BotaniGard،( بوغة  910×1و 810×1، 710× 610،1×1 بتراكيز
من المعلق البوغي  )ميكروليتر 20(وذلك بوضع قطرة  كونيدية/مل،
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سترنة الحلقة الصدرية الثانية والثالثة بعد تعريض الحشرات أعلى 
أضيفت أجزاء  .حرارة منخفضة وذلك للحد من نشاطها وحركتها لدرجات

حضنت الحشرات في غرفة من جريد النخيل كمصدر لغذاء الحشرات. 
س º2±23مديرية زراعة الالذقية عند  - بر وقاية النباتتالتربية في مخ
 .%60±10ورطوبة نسبية  ،ظالم) (ضوء: ساعة 8:16وفترة ضوئية 

 ةصممت التجربة باستخدام تصميم القطاعات المنشقة، وبواقع أربع
لكل تركيز من تراكيز الفطر  في كل منها أربع حشرات بالغة، مكررات

الحشرات بعد  نفوقولكل عزلة من العزالت المستخدمة. سجلت قراءات 
 نفوقيومًا واستمرت كل يومين لحين  16و 14، 12، 10، 8، 6، 4

عندما لم تبِد أي حركة بعد تمرير  نافقةالحشرات، واعتبرت الحشرات 
 في النافقةالحشرات  وضعتفرشاة ناعمة على الناحية البطنية للحشرة. 

تم إجراء تطهير سطحي لهذه الحشرات ثم نقلت إلى و علب صغيرة، 
  أطباق بتري لمراقبة نمو الفطر من الحشرات المصابة.

  

  التحليل اإلحصائي
. )Abbott )5 باستخدام معادلةصححت نسب الموت المتحصل عليها 

كما تم تقريب القيم إلى الطبيعية من خالل إرجاع قوس جيب الزاوية 
arcsin  قبل إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج التحليلGEN 

STAT )23 .(الفروق عند أقل مستوى فرق معنوي عند مستوى  ُقورنت
قيمة التركيز  باستخدام اختبار دنكن. كما تم حساب 0.05 إحتمال

من خالل  (LT50)وقيمة الزمن القاتل النصفي  (LC50)القاتل النصفي 
  ).SPSS )25باستخدام برنامج  (Probit analysis) تحليل بروبيت

  
  النتائج

  

  لسوسة النخيل الحمراء الممرض B. bassianaالفطر  عزل
عذراء)، من سوسة النخيل و  حشرة (بالغة، يرقة 700ر من أكث تُجمع

يات قطع من الساحل السوري أثناء عمل 2010الحمراء خالل عام 
للفطر  أربع عزالت من هذه الحشرات زلعُ أشجار النخيل المصابة. 

، RPWSL1 :سميت على النحو التالي ،bassiana.B الممرض
RPWSL3 ،RPWSL4 ،RPWSL5 :حيثRPW  اختصارًا السم

، تبعًا لمنطقة جمع الحشرات SL، و Red Palm Weevil الحشرة
   الالذقية، سورية.

  

  المتحصل عليها B. bassianaلعزالت الفطر  مخبريالتوصيف ال
النمو عند  على B. bassianaعزالت الفطر عدم قدرة أظهرت النتائج 

من التحليل اإلحصائي.  المعاملةبيانات هذه  لذلك استبعدت ،س° 35
عند  فروق معنويةالمدروسة وبفي حين تباينت سرعة نمو العزالت 

  .)1 شكل(درجات الحرارة المختبرة 
 

  
  

  
  

  .المدروسة عند درجات حرارة مختلفة B. bassianaنمو عزالت الفطر  .1 شكل
Figure 1. Growth of tested B. bassiana isolates at different temperatures. 
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س، في °10 سرعة نمو جيدة عند  RPWSL3أظهرت العزلة 
عند باقي درجات الحرارة. كما أظهرت  هنفسحين لم تظهر السلوك 

أعلى سرعة نمو مقارنة مع بقية العزالت المدروسة،  RPWSL1العزلة 
، 37.1، 37.1يومًا من الزراعة  20حيث بلغ قطر مستعمراتها بعد 

س، على ° 30و 25، 20، 15مم عند درجات الحرارة  46.3و 46.3
التوالي. في حين أظهرت النتائج أن هذه العزالت أعطت أعلى إنتاجية 

س. كما أشارت ° 30و 15من األبواغ عندما نميت عند درجتي الحرارة 
تأثير معنوي لكل من العزلة ودرجة الحرارة في إنتاجية وجود إلى النتائج 

في  RPWSL4و  RPWSL1األبواغ، فقد تقاربت كل من العزلتين 
في حين س ° 25، 20، 15إنتاجيتها لألبواغ عند درجات الحرارة 

أعلى إنتاجية من األبواغ عند  RPWSL4و  RPWSL1ن االعزلتأعطت 
لكل من   2بوغة/سم 810×7.2و  810×7س، حيث وصلت إلى ° 20

). لوحظ انخفاض إنتاجية هذه العزالت 2العزلتين، على التوالي (شكل 
فقد انخفض إنتاجها  RPWSL3س. أما العزلة ° 10من األبواغ عند 

من األبواغ بشكل معنوي مقارنة مع باقي العزالت المختبرة عند جميع 
بوغة  810×3.40و  510×2.04درجات الحرارة حيث تراوح بين 

)، من 22، 4. توافقت هذه النتائج مع دراسات سابقة (2ونيدية/سمك
الستة عشر المختبرة على  B. bassianaحيث عدم قدرة عزالت الفطر 

س. في حين سجلت أعلى سرعة نمو لمستعمرات ° 35النمو عند 
  س.° 20س، وأفضل إنتاج من األبواغ عند ° 25الفطر عند 

  
سوسة النخيل  في حشرة B. bassianaر فاعلية بعض عزالت الفط

  الحمراء 
والعزلة  تباينت نسب موت حشرات سوسة النخيل تبعًا للتركيز المدروس

المستخدمة. ظهرت أعراض المرض على الحشرات وبدأت بالموت بعد 
المختبرة، ثم ازدادت  B. bassianaأيام من المعاملة بعزالت الفطر  4

هذه النسبة بشكل تدريجي مع مرور الزمن. تراوحت نسبة الموت 
 710×1من المعاملة بالتركيز  اً يوم 14المصححة للحشرات الكاملة بعد 

 RPWSL5). وقد أظهرت العزلة 1% (جدول 93.75% و31.25بين 

 93.75في الحشرات المعاملة حيث وصلت إلى  نفوقأعلى نسبة 
 810×1و 710×1عند التركيزين من المعاملة، يوماً  14% بعد 100و

 25.3و 31على التوالي. في حين كانت هذه النسبة  ،بوغة كونيدية/مل
للتركيزين السابقين، على التوالي، عند المعاملة بالعزلة التجارية  %

GHA بوغة 510×2.12. وقد كان أقل تركيز قاتل للحشرات 
بينما بلغ التركيز القاتل  RPWSL5مل، عند المعاملة بالعزلة /كونيدية

ستخدام ابوغة كونيدية/مل، عند  1.00×910و 810×7.07النصفي 
   ).1، على التوالي (جدول BBSو GHAالعزلتين 

  

  
  

  .B. bassianaر الفطتأثير درجات الحرارة في إنتاجية األبواغ الكونيدية لعزالت  .2شكل 
Figure 2. Effect of temperature on conidial sporulation of B. bassiana isolates. 
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  .B.bassianaيوماً من المعاملة بعزالت مختلفة من الفطر الممرض  14لسوسة النخيل الحمراء بعد  ةنسب الموت المصحح .1 جدول
Table 1. Corrected mortality rates of red palm weevil 14 days after treatment with different isolates of the entomopathogenic 
fungus B. bassiana. 
 

 Corrected mortality ±SD    الخطأ القياسي± نسب الموت المصحح

  العزلة
Isolate

 ) conidia mlConcentration-1(     التركيز (بوغة كونيدية/مل)
910 810 710  610

0.00±100.00 0.00±100.00 6.25±93.75 9.24±39.58 RPWSL5
  

9.62±50.00 25.00±8.33 22.91±7.89 0.00±0.00 BBS  

22.15±47.92 10.21±25.00 6.25±31.25 0.00±0.00 GHA 

 
  

ً يوم 14التركيز القاتل النصفي والزمن القاتل النصفي لحشرات سوسة النخيل الحمراء بعد  .2 جدول   .B. bassianaمن المعاملة بعزالت الفطر  ا
Table 2. LC50 and LT50 of red palm weevil 14 days after treatment with the entomopathogenic fungus B.bassiana isolates 
 

  العزلة
Isolate 

  (بوغة كونيدية/مل) التركيز القاتل النصفي
)1-conidia ml( 50LC 

  (يوم) الزمن القاتل النصفي
LT50 (day) 

  LC50  قيمة
  الحد األدنى

Minimum 
  الحد األعلى
Maximum قيمةLT50 

  الحد األدنى
Minimum  

  الحد األعلى
Maximum 

RPWSL5  2.12×510  1.33×510 3.24×510 3.50 3.19 3.80 

BBS 910×1.00 7.09×810 1.47×910 28.64  26.81 30.77 

GHA 7.07×810  5.06×8101.02×91013.46 12.86 14.09 
  

  
كما تراوحت قيم الزمن القاتل النصفي لحشرات السوسة المعاملة 

)LT50 بوغة  710×1يومًا عند المعاملة بالتركيز  13.46و 3.5) بين
كونيدية/مل. كان الزمن القاتل النصفي أقل وبشكل واضح عند إعداء 

بوغة 710×1باستخدام التركيز  RPWSL5حشرات السوسة بالعزلة 
يومًا  28.64يوم، بينما وصل إلى  3.5كونيدية/مل، حيث وصل إلى 

  .GHAيومًا للعزلة التجارية  13.46و RPWSL2للعزلة 
جميع عزالت الفطر المختبرة فعالية في قتل بالغات  أظهرت

 سوسة النخيل الحمراء مع وجود اختالفات واضحة في القدرة االمراضية
 نفوقنسبة  ) من أن15( وآخرون Gindin وهذا يتفق مع أورده، لها

 تراوحت B. bassianaالمعاملة بعزالت مختلفة من الفطر  اآلفة بالغات
 شدة إمراضية لبالغات RPWSL5أظهرت العزلة %. 100و 80بين  ما

، حيت وصلت نسبة القتل عند البالغات المعاملة بهذه العزلة اآلفة
من  اً يوم 14، بعد بوغة كونيدية/مل 108×1% عند الجرعة100

، اً يوم 3.5 هذه العزلة حيث بلغلكان األقل  LT50المعاملة. كما أن 
، عند التركيز السابق  GHAالتجارية للعزلة اً يوم 13.46مقارنة مع 

أن يكون  هانفسالظروف  تحتو  هنفسلعائل الحشري لحيث يمكن  ،ذاته
لعزالت أخرى  هذاتلعزالت محددة من الفطر وحساس في الوقت  اً مقاوم

إن ارتفاع القدرة اإلمراضية لهذه العزلة يجعلها  ).26من هذا الممرض(
هذه لحد من انتشار ل يمكن أن يوصى بها التي من العزالت الواعدة

الحشرة، وخصوصا أن هذه العزلة تم الحصول عليها من حشرات 
من أن عزالت الفطر ) 17( ذكر سابقاً  لف ماالسوسة البالغة وهذا يخا

ل من العزالت كبر على إحداث القتأالمتحصل عليها من التربة لها قدرة 
المريضة لذات النوع. في حين  السونة حشراتالمتحصل عليها من 

 النفوقأن نسبة  أشارت إلى )22( دراسة أخرىتوافقت هذه النتائج مع 
عند استخدام  %90كثر من ألمن المعاملة  اً يوم 15وصلت بعد 

أشار كما . ذاته (السونة) العزالت المتحصل عليها من العائل
Todorova ت الفطر أنه وبشكل عام تظهر سالال إلى )26( وآخرون

أعلى على ذلك العائل من مراضية إقدرة  ذاتهالمعزولة من العائل 
ه ذكر  ويتوافق هذا مع ما .العزالت المتحصل عليها من عوائل مختلفة

 ذات المعزولة من B.bassiana أن عزالت الفطرمن ، )3( تريسي
أشد شراسة من العزالت التجارية أو تلك المعزولة من عوائل العائل 

الحد في  RPWSL5استخدام العزلة  إمكانيةاألمر الذي يرجح مختلفة. 
ضمن برامج المكافحة المتكاملة  سوسة النخيل الحمراء حشرة من انتشار
  .يالساحل السور  يف لهذه الحشرة

  



 

 
77 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 1 (2014) 

 

Abstract 
Kadour, Z., M. El-Bouhssini, A.N. Trissi, M.K. Nahal and A. Masri. 2014. The efficacy of some fungal isolates of 
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin on the biology of the red palm weevil, Rhynchophorus ferruginus Olivier along 
the Syrian coast. Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 72-78. 

Palm trees are attacked by a large number of pests that affect date production, quality and quantity. Red palm weevil Rhynchophorus 
ferruginus Olivier is the most important pest that attacks date palm. Entomopathogenic fungi are ubiquitous natural enemies that decrease 
pest damage. During 2010 and 2011 seasons, more than 700 red palm weevils were collected from the coastal areas of Syria to study the 
entomopathogenic efficacy of some fungal isolates against this pest.. Four fungal B. bassiana isolates were isolated and maintained in the 
laboratory. The characterization of these isolates showed that the best fungal growth, in vitro, was at 25˚C, and the highest conidial spores 
productivity was at 20˚C. Pathogenicity test of three B. bassiana isolates (BBS, RPWSL5 and GHA) against the pest adults showed that 
complete insects mortality (100%) occurred 14 days after spraying the RPWSL5 isolate. Moreover, the LC50 for RPWSL5 isolate was 
2.12×105 conidia ml-1, and the LT50 was 3.5 days. These findings indicated that the RPWSL5 seems to be a promising entomopathogenic 
agent to be used in an integrated pest management program for the control of red palm weevil along the Syrian coast. 
Keywords: Red palm weevil, Rhynchophorus ferruginus, entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, biological control, Syrian coast. 
Corresponding author: Z. Kadour, Agricultural Center, Aleppo, Syria, Email: z.kadour@gmail.com 
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