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 ملخصال
 على  Tetranychus urticae (Koch) البقعتين يذحلم ال. تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في حياتية 2020خالد عبد الرزاق.  فهيد،
 .257-252(: 3)38العربية،  النبات وقاية مجلة. ءالباميا نبات

 وهذه  Tetanychus urticae (Koch) البقعتين يذ حلماللبعض النباتات في مكافحة  مائية ربعة مستخلصاتفاعلية أاجري هذا البحث لقياس 
 (Zingiber officinale) الزنجبيلو  (Salvadora persica) السواك ، (Cuminu cyminum) الكمون ، (Lawsonia inermis) الحناءالمستخلصات هي مستخلص 

. البقعتين ي ذحلم الوحوريات وبالغات يرقات الحاوية على  وراقفي معاملة األ الورقية األقراصواستخدمت طريقة  ،تريل/ % غ100 و 75، 50، 25 تراكيز هي بأربعة
الحناء  يمستخلص% ل77% و 92مقارنة بـ  اليرقاتطور  مكافحة % في100حيث بلغت  الزنجبيل والكمون اوضحت النتائج تفوق كل من المستخلص المائي لنبات 

 الزنجبيل و  الكمون مستخلص كل من فقد تفوق  ، ةالحوريطور ير المستخلصات المائية في ثما تأأالمعامالت.  معنوية بينوكانت هنالك فروقات  ، على التوالي ،والسواك
معامالت بين  ت معنويةافروقب للحناء والسواك% 78 و 97كانت بينما  الزنجبيلللكمون و % 100حيث بلغت نسبة القتل  ،والسواك الحناءعلى  %100 بتركيز

نسبة القتل  حيت بلغت ،الحوري الطور  فيماثلة لتأثيرها % م100تركيز عند استخدام  البالغات طور فيالنباتية  لمستخلصاتبينما بلغت نسبة تأثير ا، المستخلصات
 .هانفس الفترة الزمنيةبنسب التركيز  مع نسبة القتل طرديا  ت بتناسو  ، لمستخلص السواك %85ولمستخلص الحناء % 94 ،الزنجبيلو الكمون  لمستخلصي% 100
 .السواك ، الكمون  ، الزنجبيل ،الحناء ، مستخلصات نباتية ، Tetranychus urticae (Koch) ،البقعتين ذات حلمال :مفتاحية تكلما

 

 1المقدمة 
 

على العوائل  وانتشارا   كثر العوائل ضررا  أمن  األحمرتعد عائلة الحلم 
البيض( تمتص العصارة  عدا)ما طوارها أن جميع أالنباتية حيث 

 هاويساعد األخرى اليافعة  واألجزاء وراق لألالسطح السفلي النباتية من 
المادة الخضراء من  بإزالةفم ثاقبة ماصة تقوم  أجزاءفي ذلك امتالكها 

بشكل بقع فضية  اإلصابة وتظهر ،بريةاإلطة الفكوك ابوس وراقاأل
  وتسقط  وراقتجف األ اإلصابةنهاية  صفراء وفيتتحول الى بقع 

دي الى ضعف ؤ ( وهذا ي Junji et al., 2000 ؛1999 ،وعواد الجبوري )
 .لى موت النباتإثم  اإلنتاجقلة و  ،بصور عامةالنبات 

العوائل  أهممن  (Tetranychidae)حمر عائلة الحلم األ دتع
 والذي يضم حوالي (Acari) دياتاالقر وهي من صنف  ا  اقتصادي 

اللذان  Oligonychusو Tetranychusجنسان المنهما  ،ا  جنس 42
 ,.Chyichen et al؛ 2003 )فهيد ا  اقتصادي جناس المهمة يعدان من األ

 واسعة   األجناس  أهم من Tetranychusالجنس  دعي  .(1995
زراعية  معظم المحاصيل الاألنواع التابعة له صيب ت نتشار بحيث اإل
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 Tetranychus urticae (Koch) خاصة النوعب و 
(Sanguanpog & Schmutter,1992) . 

 ائيةي الكيمستعمال المبيدات اب اآلفات فحة المك اإلنسان اتجه 
  إضافية تمشكالإال أن ذلك أدى إلى  ،سريعة المفعول والتأثير

ية بسبب ظهور سالالت مقاومة لفعل  ئ وتراجعت برامج المكافحة الكيميا
، ثها لعناصر البيئة المختلفةي( وتلو 2008 )الدهوي، المبيدات المستعملة

غير  حياءألامتنوعة للكائنات الراقية و تأثيرات سلبية تشكل التي 
القرشي، ) وحدوث خلل في التوازنات الحيوية الموجودة المستهدفة

صل المبيدات ذات األ الستعمال، مما شجع (Ascher,1993 ؛2001
ظهور المقاومة  اضافة لصعوبة ،السريع هاتحللالتي تتميز بالنباتي 

هم المبيدات النباتية التي استعملت منذ القدم على نطاق أ ومن  .ضدها
 والروتينيون البايرثرم و  النيكوتيننباتات  اآلفاتواسع في مقاومة 

( كما عرف نبات النيم والسبحبح بتأثيراتهم السامة  1996 الدوري،)
 عبد) على مادة ازدارختينحتوائها اللحلم لوالمثبطة للنمو والتطور 

ل هم العوائل النباتية التي يعول على استعما أ ومن  ،(2016 ،الحسين
، Annonaceaea ،Rutaceaea هي النباتية للمبيدات كمصدر هانباتات 

Myrtaceae ،Cucurbitaceae ،Libataceae ،Canellaceae ،
Meliaceae وMalvaceae (2011 ،وآخرون  مييالنع ) ماوتضم 
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 ا  نوع 384 الزراعية و اآلفات فيتأثير سام  اذ ا  نباتي  ا  نوع 1500 بيقار 
للنمو  ا  مثبط ا  نوع 31تأثير طارد و وذ ا  نوع 279للتغذية و ا  مانع

 . (1995 المنصور،) نواع تسبب عقم للحشراتأخمسة و 
في   وضمن البحث عن مركبات طبيعية تقدم ماى وبناء عل

مستخلصات  الستخدام الدراسة هذه هدفت  ،االقتصادية اآلفات كافحةم
  Colocynthitin تحتوي على يت ال الحناء أوراقنباتية من 

حتوي على مادة ت التي  الكمون السامين وثمار  Colocythinو 
Eugenin السامة (Gotoh, 1997) ، ونبات  السواك ى بينما احتو

وفينوالت ة ومواد قلوي  على زيوت طيارة ومواد مانعة للتغذية الزنجبيل
(Mondal & Ara, 2006)   

 

 ه وطرائق  بحثالمواد 
 

 مكان الدراسة وتشخيص الحلم 
محطة التجارب والبحوث الزراعية  لاختيرت البيوت البالستيكية التابعة 

عتبرت مزرعة ا و  ءبامياجامعة البصرة والمزروعة  ،في كلية الزراعة
مجهرية شرائح عدت أ  .نماذج الحلم من النباتات المصابة ألخذ دائميه

كلور ال هيدريتمن  غ 200هوير)يتكون من محلول  للحلم باستعمال
 بـجميعها  سرين مذابةي لجمل من ال 20 من الصمغ العربي و غ 30و

 .في اعداد الشرائح  (2019علي ) واتبعت طريقة ماء مقطر مل 50
 

 من الورقة )قرص( و جزءأتربية الحلم على الورقة النباتية 
 ؛1999، وعواد الجبوري في التربية ) ق ائ عدة طر استخدمت 

Gotoh, 1997 ؛Kondo & Takafuji, 1985) ،خذ قرص من أ بحيث
على  لألعلىالسفلي  هوضع وسطح ،سم 5 قطرهالبامياء ورقة نبات 

ويراعى  ،طبق بالستيك فيرطب بالماء المقطر مطبقة من القطن ال
فراد أو تجاويف بين القرص والقطن لمنع هروب أعدم ترك فراغات 

 . خرى لمنع جفاف قرص الورقةأرطب القطن بين فترة و  الحلم
 

 تحضير المستخلصاتجمع النباتات و 
 وبذور الكمون  السواكجذور و  الزنجبيلايزومات ر و  الحناء أوراقجمعت 

في التجربة من قبل   المستخدمةوشخصت النباتات  سواق المحليةمن األ

جامعة  - في مختبرات قسم وقاية النبات كلية الزراعة مهدورطه ياسين 
طة مطحنة  اثم هرست اجزاء النباتات كل على حدة بوس ،البصرة

غ من المساحيق الجافة للنباتات المدروسة   400 منها خذأ ،كهربائية
تر ي ل 2 لتر ماء مقطر في دورق سعة واحدكل على حدة واضيف اليها 

 عندساعة  24لمدة  Magnetic stirrer المغناطسي الهزازووضع في 
 Whatman ورق ترشيحعلى ر ثم رشح الناتج بقمع بخن  س° 25 حرارة

No .1  دورة  13000 بسرعة ،ووضع الراشح في جهاز الطرد المركزي
بعدها اهمل الراسب واخذ الراشح وركز  دقائق. 5في الدقيقة ولمدة 

  ال حرارة  ندع (Rotary evaporator)طة جهاز المبخر الدوارابوس
ولغرض  .ساعة ثم جمع الناتج بعد الجفاف 24ولمدة  س° 40 تتجاوز

غ من المادة  10خذ أ ،المستخلص المائي للمادة الجافة تأثيرار ب اخت 
تركيز المحلول الواعتبر هذا  ،مل ماء مقطر 100وتم إذابتها في  الجافة

 % 100و 75و 50و 25 تراكيز هي ربعةأمنه  حضرو ساس األ
 (.2011 ،خرون آو  يمالنعي ؛ 2001 ،وقدسية لبابيدي)
 

 T. urticaeيرقات الحلم  فيالتأثير الحيوي للمستخلصات 
يرقة افة الحلم ذي البقعتين  فيالحيوي للمستخلصات  التأثير جراءإل

ووضعت  ساعة 24بعمر ي أيرقة في كل مكرر  20تم اختيار  مختبريا  
طباق بتري أ داخل البامياء على السطح العلوي لقرص من ورقة نبات 

 ،25تراكيز هي  بأربعةبواقع ثالثة مكررات لكل مستخلص  سابقا  عدت أ 
 بعدالبامياء  أوراقوضعت اليرقات على  ثم% 100 و 75، 50

)مزيج من  Tangle footتجف وحيط اليرقات بمادة ن ألى إتغطيسها 
( ما عدا معاملة 2019 علي،والفازلين وزيت الستر ونيال( )الكندا بلسم 

ورطوبة نسبية  س° 25 عند حرارةالمقارنة فقد رشت بالماء المقطر 
 النتائج حسب معادلة يام وصححتأ% بعد مرور ثالثة 60-70

Schneider-Orell ( 1993الواردة في شعبان والمالح) :كما يلي 
 

 النسبة المئوية 

 = المصححللموت 

نسبة الموت  -نسبة الموت في المعاملة

 100 × في المقارنة

 نسبة الموت في المقارنة  - 100

 

 
 .ر ذي البقعتينمحالحلم ال  مكافحة في  مستخلصاتها المستعملة لقياس تاثيرنواع النباتات المحلية أ. 1جدول 

Table 1. Plant cultivars used for testing the efficacy of their extracts for the control of spider mite. 
 

 المحلي  أو االسم العربي
Common Arabic name 

 االسم العلمي لنوع النبات 
Plant scientific name 

 العائلة 
Family 

 المستخدم النباتي الجزء 
Plant part used 

 Leaves وراق ال Lawsonia inermis Lauraceae الحناء

 Leaves الجذور  Salvadora persica Salvadoraceae السواك 

 SeedsSeeds البذور Cuminum cyminum Apiaceae الكمون

 Rhyzomes الرايزومات  Zingiber officinale Zingiberaceae الزنجبيل
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  T. urticaeحلم وبالغات ال حوريات فيالتأثير الحيوي للمستخلصات 
تم  يرقاتال في الحيوي  التأثيركما في  هانفساتبعت الطريقة السابقة 

 20االطباق سابقة الذكر بالمواصفات نفسها ولكن وضعت هنا استخدام 
وبنفس الظروف  هانفسحورية في كل مكرر واستخدمت التراكيز السابقة 

يام من تاريخ أوتم تسجيل نسبة هالك الحوريات بعد مرور ثالثة 
الطريقة  ب المصححة للوفيات  المعاملة ثم تم حساب النسبة المئوية

 في ووضعت حلمة  20البالغات فقد تم اختيار  أما .هانفس السابقة
وتم حساب نسبة  نفسها الظروف السابقة  تحتعوملت و نفسها االطباق 

 .هانفس ق السابقة الذكراء الطر ب  النفوق 
 

 اإلحصائي التحليل 
 Completeالكامل  عشوائيتصميم الالتم تحليل البيانات وفق 

randomized design (CRD)  نسبة البتجارب عاملية وتم تصحيح
 ،)شعبان والمالح Schneider & Orell حسب معادلة للنفوق المئوية 
ن تم تحويلها حسب أ( وحللت النسب المئوية للبيانات بعد 1993

 عندقل فرق معنوي و أالتحويل الزاوي ثم تمت مقارنة المتوسطات حسب 
 . 0.05 حتمالامستوى 

 

 والمناقشة  النتائج
 

 T. urticaeحلم يرقات ال نفوق  فيتأثير المستخلصات المائية 
اضح للمستخلصات الفعال والو  التأثير (2)جدول  النتائج أوضحت

 الحلميرقات  نفوق حيث بلغت نسبة  ،الزنجبيلو  الكمون المائية لكل من 
 المعاملةيام من تاريخ أبعد مرور ثالثة  نبالنسبة للمستخلصي  100%

  ، %77و  92 نفوق بنسبة الحناء والسواك  بينما جاء بعدها مستخلصي
استخدام  عند النفوق نسبة  تغ% بينما بل100 وبتركيز التواليعلى 

% 81 و 63 ،52 (%75 و 50 ،25)خرى راكيز الثالثة األت ال
 85 ،71 و السواك، لمستخلص % 56 و 47 ،42 الحناء، لمستخلص

الزنجبيل،  لمستخلص% 98 ،83 ،56 والكمون  لمستخلص% 100 و
في حالة  بينما .التواليوعلى  ،لسابقةبنفس التراكيز ونفس الفترة الزمنية ا

الزنجبيل ثم  وال  أ الكمون المقارنة بين معدالت المستخلصات حيث جاء 
على  ،%55 ،72 ،84 ،89بمعدل  رابعا   السواكو  ثالثا   الحناءو  ثانيا  

 . (Kamelmaneh et al., 2010) التوالي
شارت التحاليل االحصائية وجود فروقات معنوية بين أوقد 

ن هنالك مركبات كيمائية أالنتائج توضح  وهذهالمعامالت والتراكيز 
 المستخلصات النباتية ولها تأثير سام وقابلية على  هذهفي  موجودة

 ما ذكر سابقا   معالنتائج تتفق  هوهذ النفاذية من خالل جدار جسم اليرقة 
(Hyat et al., 2017) يرقات الحلمة  فيمستخلص االزاديراختين  لتأثير

  ،(2005) خرون آو  صقر إليه أشار ما مع يضا  أوتتفق ، ذات البقعتين
% لمستخلص 89.25يرقات الحلمة ذات البقعتين ل نفوق حيث بلغ اعلى 

اإلشارة بان  تجدرالحناء.  % لمستخلص.72الزنجبيل بينما بلغت 
 تأثيرهنالك مركبات ثانوية موجودة في مستخلصات بعض النباتات لها 

ذات   وادوقد وجد م ،تثبيط فقس البيض وقتل اليرقات فيواضح وقابلية 
في  Colocynthitinمستخلصات بعض النباتات مثل  فيسام  تأثير

الزنجبيل والحناء   في مستخلص Eugenol الكمون والمركب مستخلص
ضد االحياء المجهرية وكذلك المركبات الفينولية  ةفعال ادو م يوه

 (.  2003 العراقي،السواك ) والمركبات القلوية الموجودة في نبات
 

حوريات الحلم  لنفوق  النسبة المئوية فيتأثير المستخلصات المائية 
   T. urticaeذي البقعتين 

% في 100البقعتين  في حوريات الحلم ذي نفوق على نسبة أ بلغت 
 (%87)الكمون والزنجبيل بعدها جاء مستخلص الحناء  مستخلصات

 يام من تاريخ المعاملة وبالتركيزأبعد مرور ثالثة  (%78)السواك و 
 ،56استخدام مستخلص الحناء  عند النفوق بينما بلغت نسبة  ،100%

   (.3% )جدول 52 و 58،  69% ثم السواك بنسبة 83 و 75

 

 

 .T. urticae  لحلميرقات ا لنفوق تأثير المستخلصات النباتية في النسب المئوية .2جدول 
Table 2. Effects of plant extracts on the mortality rate of T. urticae larvae. 

 

 

 Extracts المستخلصات 

 ساعة   72/ النسبة المئوية لهالك اليرقات
Larvae mortality rate/72 hours  

 المعدل 
Mean 

 Extract concentration (g/L)   (تريل / غ)  المستخلص تركيز
25 50 75 100 

 Lawsonia inermis 52.00 63.67 81.00 92.00 72.16 الحناء
 Cuminum cyminum 71.67 85.33 100.00 100.00 89.25 الكمون
 Salvadora persica 42.33 47.00 56.00 77.67 55.57 السواك 

 Zingiber officinale 56.00 83.67 98.33 100.00 84.41 الزنجبيل 
 Mean  55.50 69.91 83.83 92.41 75.34 المعدل

 5.05للتداخل=  ، 2.4= للتراكيز، 2.5 للمعامالت= هي: %5 احتمال عند معنوي فرق أقل 
LSD at P=0.05: for treatments=2.5, for concentrations= 2.4, for interaction=5.05. 
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  % من100 ،85 ،78 سبب نفوق فقد  الكمون ما مستخلص أ
 بلغت النسبة الزنجبيل فقد ما مستخلصأ ،البقعتين يذ حلمالت احوري 
ى التوالي ولجميع لع ، %75 و  50 ، 25% في التراكيز 100 ،87 ،66

المقارنة بين معدالت  عندما أ .نفسها الفترة الزمنيةو المستخلصات 
  ثالثا   الحناء ،ثانيا  الزنجبيل  ،وال  ألكمون االمستخلصات فقد جاء 

واظهرت  على التوالي. ،%64 و 75 ،88 ،90 ةب وبنس رابعا  السواك و 
 الكمون و  السواكفروقات معنوية بين مستخلص  هنالك انالنتائج 

جاء بسبب   النفوق وهذا االختالف بنسب  الزنجبيلومستخلص  الحناءو 
بمستخلص  اختالف جدار جسم الحورية عن جدار البيض وخصوصا  

  تأثير لهاالكمون ان المواد الموجودة في مستخلص نبات  الزنجبيل
الذي يشكل طبقة من المستخلص  السواكطارد ومانع للتغذية عكس 

النتائج  هوهذحول جدار جسم الحورية يمنعها من الحركة والتغذية 
 باإلضافة  (2006 ،عمرانو  مهدي) سابقا   ما ذكرجاءت مطابقة مع 

 حلمالت احوري  فيواضح  تأثيرقلوية وفينولية لها  لوجود مواد
(2017Kaur & Zalom, ) . 

 باإلضافة لوجود مواد بكتنيه وصابونية تشارك المركبات التي 
النتائج جاءت  هوهذالحوريات  فيالقتل والتأثير حداث إسبق ذكرها في 

لتاثير القاتل لمتوافقة مع ما تحدث عنة العديد من الباحثين بالنسبة 
 الحلمة ذات البقعتين فيالزدرخت المستخلص قثاء الحمار و 

(Del Bene et al., 2000)  أبينما( شار آخرونHyat et al., 2017 )
البقعتين  يذن نبات الخيار يحتوي على مواد تكون مقاومة للحلم ألى إ

 المرة المذاق والفينوالت.  Cucurbitacinمنها مادة 
 

بالغات الحلم   لنفوق النسبة المئوية  فيتأثير المستخلصات المائية 
   ذي البقعتين

% لنبات الكمون والزنجبيل على 100تفوق المستخلص المائي بتركيز 
%، بينما 100للبالغات  نفوق مستخلصي الحناء السواك وأعطيا نسبة 

 94عند استخدام مستخلصي الحناء والسواك  النفوق بلغت نسبة 
 وعند. المعاملة%، على التوالي، بعد مرور ثالثة ايام من تاريخ 84و

  النفوق بلغت نسبة  %75 و 50 ،25خرى ألا التراكيزاستخدام 
 %؛94 و 81 ،67%؛ الكمون 82 و 75 ،63مستخلص الحناء ل

على التوالي،  ،%93 و 91 ،86%؛ الزنجبيل 79 و 61 ،52السواك 
 (. 4)جدول  نفسهالفترة الزمنية لفس 
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Table 3. Effect of plant extracts on the mortality rate of spider mite nymphs. 

  

 Extracts المستخلصات 

 ساعة  72/الحوريات لنفوقالنسبة المئوية 
Nymphs mortality rate/72 hours 

 المعدل 
Mean 

 Extract concentration (g/L) (  تريل /غ )  المستخلص  تركيز
25 50 75 100 

 Lawsonia inermis 56.00 75.33 83.33 87.00 75.41 الحناء
 Cuminum cyminum 78.33 85.00 100.00 100.00 90.83 لكمونا
 Salvadora persica 52.00 58.00 69.00 78.00 64.25 سواك ال

 Zingiber officinale 66.00 87.00 100.00 100.00 88.25 الزنجبيل
 Mean  63.08 76.33 88.08 91.25 79.68 المعدل

 7.49للتداخل=  ، 3.74= للتراكيز، 3.74=للمعامالت%: 5 احتمال عند معنوي فرق قلأ
 LSD at P=0.05: for treatments=3.74, for concentrations= 3.74, for interaction=7.49. 
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Table 4. Effect of plant extracts on the mortality rate of spider mite adults. 
 

 Extracts المستخلصات 

 ساعة   72/البالغات لنفوقالنسبة المئوية 
Adults mortality rate/72 hours 

 المعدل 
Mean 

 Extract concentration (g/L) ( تريغ/ ل)  المستخلص تركيز

25 50 75 100 

 Lawsonia inermis 63.33 75.33 82.33 94.31 78.83 الحناء

 Cuminum cyminum 67.00 81.00 94.00 100.00 85.50 الكمون

 Salvadora persica 52.67 61.67 79.00 84.67 69.50 السواك 

 Zingiber officinale 86.33 91.67 93,67 100.00 92.92 الزنجبيل

 Mean  67.33 77.92 86.75 94.75 81.69 المعدل
 . 5.53للتداخل=  ، 2.77= للتراكيز، 2.76=للمعامالت%: 5 احتمال عند معنوي فرق أقل

LSD at P=0.05: for treatments=2.76, for concentrations=2077, for interaction=5.53. 
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ن مستخلص  إذا قارنا بين معدالت تأثير المستخلصات فإو 
تاله الزنجبيل ثم الحناء ثم السواك وبنسبة  ،الكمون كان أكثرها تأثيرا  

%، على التوالي. وكان هنالك تناسب طردي بين 69 و 78 ،85 ،92
 النفوق ي كلما زاد التركيز زادت نسبة أونسبة التركيز،  النفوق نسبة 

 & Krishna؛ Devine, 2003) وهذا يتفق مع ما نشر سابقا  

Bghasker, 2014.) 

النباتات تحتوي على  لبعضالمستخلصات هذه الدراسة أن  أكدت 
 وهذهر بالنباتات الحلم الضا في التأثيرفعالية حيوية في  اتمواد ذ
لتصنيع مركبات   كأساسير ملوثة للبيئة ويمكن ان تصلح غالمواد 
عتيادية لعدم وتختلف عن المركبات اإل غير ضارة على الطبيعة كيماوية

دور مهم في ب  تسهمو  ،سامة على النبات ولسهولة تفككهاوجود متبقيات 
 ،)الدوري  ءعلى نبات الباميا الموجودعداد الحلم أ عملية خفض 

1996). 
 

Abstract 
Fuhaid, K.A.R. 2020. Efficacy of some plant water extracts on the two spotted spider mite Tetranychus urticae (Koch) 

on Okra. Arab Journal of Plant Protection, 38(3): 252-257. 
This study was conducted to measure the effectiveness of four water extracts of some plants for the control of Tetanychus urticae (Koch). 

Water extracts were obtained from henna Lawsonia inermis, Cumin Cuminu cyminum, sewak Salvadora persica and ginger Zingiber 

officinale at four concentrations of 25, 50, 75 and 100%. The results obtained showed that ginger and cumin water extracts were 100% 

effective in preventing egg hatching as compared to 92% and 77% effectiveness for henna and sewak, respectively, and there were 

significant differences among treatments. Cumin and ginger water extracts at 100% concentration were more effective in controlling mite's 

larvae (100%) than henna and sewak water extracts with 97% and 78% kill, respectively, with significant differences among treatments. 

Furthermore, the effect of water extracts at 100% concentration on mite adults were similar to their effect on larvae and reached 100% 

mortality for cumin and ginger extracts, followed by henna extract (94%) and sewak (85%), and mortality rate was proportional to the extract 

concentration. 
Keywords: Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, Plant Extracts, Lawsonia inermis, Cuminum cyminum, Salvadora persica, 

Zingiber officinale. 
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