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ABSTRACT: Accordingly, this study was planned to investigate the effect of cold water 

and alcoholic extracts of Trigonellafoenum(fenugreek) and Lupinusluteus (yellow lupine) 

on the biological attributes and biochemical responses of the 4th instar larvae of 

Spodoptera littoralis (thecotton leafworm). 

The main objective of this study is to investigate the possibility of using plant extracts as 

insecticides to control the cotton leafworm. 

Thus, in our study a recommended pesticide namely chlorpyrifos  (dursban) was used as 

a reference to compare its effect on some biological and biochemical aspects of the 4th 

instar larvae of the cotton leafwormwith those obtained from water and alcoholic extracts 

of fenugreek and yellow lupine. 

Results indicated that both water and alcoholic extracts of fenugreek and yellow lupine 

were effective against the cotton leafworm, especially at the concentration of 10%; while 

fenugreekextract was the most effective agent as it affects larval, pupal and adult stages 

of the tested insect. It also reduce protein level, alkaline and acid phosphatases levels. 

Thus we can conclude that extracts of fenugreek and yellow lupine can be used as a 

good insecticide against cotton leafworm. 
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المبيدات التأثيرات البيوكيميائية والبيولوجية لبعض المستخمصات النباتية ومقارنتيا بأحد  عنوان الرسالة:
 الكيميائيةعمى دودة ورق القطن

 سعيد نبية حسب عبدالحميد    اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية  الماجستير الدرجة العممية:

 لكيمياء الحيويةا القسم العممى :

 11/1/2012 تاريخ موافقة مجمس الكمية :
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الكيمياء الحيويةورئيس قسم أستاذ    مدحت مصطفي ابوزيد.د. أ لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ،الكيمياء الحيوية أستاذ  صالح منصورعبدالجوادأ.د.   

 عمي عبدالعزيز الشيــخ   استاذ فسيولوجيا االفات، معيد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعيةأ.د.  

 حمــــــــــد   استاذ مساعدالحشرات االقتصادية، كمية الزراعة، جامعة المنوفيةأحمد عبدالقوي أ /د 
 

 الممخص العربى
أجريت ىذه الدراسو ألثبات تأثير المستخمص المائي والكحولى لكال من بذور نبات الترمس و الحمبو عمى بعض 
التأثيرات البيولوجيو والبيوكيميائيو عمى العمر الرابع لدودة ورق القطن وكان اليدف الرئيسى من ىذه الدراسو ىو إثبات 

  .ضد دودة ورق القطن  إمكانيو إستخدام المستخمصات النباتيو كمبيد حشرى
لذلك فى ىذه الدراسو تم إستخدام مبيد كيميائى موصى بو يسمى الدروسبان لمقارنو تأثيرة عمى بعض النواحى 
البيولوجيو و البيوكيميائيو لمعمر الرابع لدودة ورق القطن و مع تمك النتائج لكال من المستخمص المائى و الكحولى لبذور 

وقد أثبتت النتائج أن المستخمص الكحولى لكال من بذور الحمبو والترمس كان األكثر فاعميو ضد  .نبات الترمس و الحمبو 
 .% ولكن مستخمص بذور نبات الحمبو كان األكثر فاعميو 10خاصو عند تركيز  .دودة ورق القطن

تين لمحشرة وكذلك حيث أنو أثبت فاعميو عمى مرحمو اليرقات والعذارى والفراشات وقد أحدث نقص فى مستوى البرو 
 .نقص فى مستوى نشاط كال من األنزيمات و القمويدات واألحماض

لذلك نوصى بإستخدام المستخمص الكحولى لبذور كال من نبات الحمبو والترمس كمبيد حشرى جيد ضد دودة ورق 
 .القطن

 

 

 

 

 

 



 


