" الحيويين في نمو وحاصل صنفين Vit. Orgتأثير الرش بالهرمون "كليباك" و المغذي" .
المزروع في البيوت البالستيكية غير المدفأةCucumis sativus L.من الخيار الهجين
رشا كاظم حمزة
قسم البستنة وهندسة الحدائق  -كلية الزراعة – جامعة البصرة  -العراق
الخالصة
أُج ْ
ريت التجربة في المو سم الزرا عي ال شتوي  1121/1122في أ حد الب يوت البال ستيكية غ ير المد فـأة التاب عة
" في Vit.Orgiلكليـة الزراعـة-جامعة البصرة بهدف دراسة تأثير الرش بهرمون “الكيلباك” و الرش بالمغذي “
سيف””.سلوك نمو وحاصل صنفي الخيار األنثوي الهجين "سارة”و
في عدد األوراق الكلي .نبات 2-وفي تقليل عدد األ يام ح تى ت فتح

أظهرت النتائج تفوق نباتات الصنف “سارة”

أول نورة زهرية وفي عدد األزهار الك لي و عدد الث مار العا قدة الك لي وم عدل وزن الث مرة الوا حدة وحا صل الن بات
الواحد وانتاجية البيت البالستيكي ،إذ بلغ  213.1غم و 3.233كغم و  2314.1كغم ،ع لى ال توالي .في حين تفو قت
نبا تات ال صنف “ سيف” في مح توى األوراق من الكلوروف يل الك لي ف قط .و لم ي كن لل صنف أي تأثير مع نوي في
ارتفاع النبات ومحتوى األوراق من الكاربوه يدرات الذائ بة الكل ية وم عدل طول الث مرة وقطر ها .وأع طت النبا تات
أعلى ارتفاع ومحتوى ألوراقها من الكلوروفيل الكلي وبتقليل عدد األ يام ح تى ت فتح التي رشت بهرمون “الكيلباك”
أول نورة زهرية وعدد الثمار العاقدة .نبات

2-

واكبر طول للثمرة وقطرها ووزنها اذ بلغ 212.3غم وحاصل الن بات

الوا حد ب لغ  3.1.4ك غم وانتاج ية الب يت البال ستيكي كا نت  2310.1ك غم .في حين تفو قت النبا تات ال تي لم ترش
أي في محتوى أوراقها من الكاربوهيدرات الذائبة الكلية .ولم يكن للرش بالهرمون “الكيلباك” بالهرمون “الكيلباك”
تأثير معنوي في عدد األوراق الكلي .نبات 2-وعدد األزهار الكلي .نبات .2-كما تفو قت النبا تات ال تي ر شت بالم غذي
في محتوى أوراقها من الكاربوهيدرات الذائبة الكل ية وتقل يل عدد األ يام ح تى ت فتح أول نورة زهر ية "“Vit.Org
وعدد األزهار الك لي .ن بات

2-

و عدد الث مار العا قدة .ن بات

2-

وم عدل ق طر الث مرة ووزن ها ب لغ  211.3غم وحا صل

النبات الواحد كان  3.21.ك غم وانتاج ية الب يت البال ستيكي  23...1ك غم ،في حين تفو قت النبا تات ال تي لم ترش
”أي تأثير ”Vit.Orgفي محتوى أوراق ها من الكلوروف يل الك لي .و لم ي كن ل لرش بالم غذي “ Vit.Orgبالمغذي “
معنوي في ارتفاع النبات وعدد األوراق الكلي ومعدل قطر الث مرة .و كان لل تداخالت الثنائ ية والثالث ية تأثير مع نوي
في جميع الصفات قيد الدراسة.

”  -اصناف “ - Vit.Orgكيلباك”  -المغذي “  Cucumis sativus Lالكلمات المفتاحيـة :خيار

Effect ofspraying with Bio hormone (Kelpak) and Vit. Org. on
growth and yield parametere oftwo hybrids cucumber varieties
vars."Sara" and "Saif" (Cucumis sativus L.) grown in unheated
plastic houses
Rasha K. Hamzah
Department of Horticulture and Landscape Design - Faculty of
Agriculture – University of Basrah - Iraq
Abstract
An experiment was conducted during the Agricultural winter seasons
of2011/2012 in unheated plastic house at the College ofAgriculture. Basrah
University. The aim was to study the effect ofspraying with bio hormone (Kelpak)
and Vit. Org. on growth and yield oftwo cucumber vars."Sara" and "Saif ". The
experiment included eight treatments which is the combination resulted from the
interaction between spraying with and without for both Kelpak and Vit. Org. and two
varieties ofcucumber. Results can be summarized as follows : Sara plants gave
significant increases in total leaf number/ plant, decrease days for first inflorescence
opening, total flower number/ plant, total fruit number/ plant, fruit weight(103.4g),
fruit yield/ plant(3.133kg) and plastic house productivity (1349.0 kg). Whereas, Saif
plants gave significant increases in chlorophyll content ofleaf only.
Plants sprayed with bio hormone ( Kelpak) gave significant increases in plant
height, chlorophyll content, decreased days for first inflorescence opening, total fruit
number/ plant, fruit length, fruit diameter fruit weight(101.3g), fruit yield/ plant
(3.690kg) and plastic house productivity( 1307.0 kg). Whereas, plants
spraying gave significant increase in carbohydrates content.

with out

Plants sprayed with

Vit. Org. gave significant increases in carbohydrates content, decrease days for first
inflorescence opening, and fruit set. Total flower number/ plant. total fruit number/
plant, fruit diameter, fruit weight(104.3g), fruit yield/ plant (3.106 kg) and plastic
house productivity( 1366.0 kg), whereas, plants with out spraying gave significant
increase in tota soluble chlorophyll content. The interaction between the studied
factors gave significant increases in all studied parameters.
Keywords: Cucumber Cucumis sativus Kelpak . Vit. Org. ..Varieties

المقدمة
مـن أكثــر Cucumis sativus L.الخيـار

 1.5مل .ل تر 2-ع لى ال توالي وبم عدل ثالث ر شات

ا ستهالكا ً Cucurbitaceaeنباتات العائلة القرعية

األو لى عنـد اززهـار والثانيـة ب عد عشـرة أيـام مـن

 ،و يعد من النباتات العشبية الحولية الصيفية ويعتبر

الر شة األو لى والثال ثة ب عد ع شرة أ يام من الر شة

 ،)21ي ستهلك الخ يار بك ثرة )الهند موطنه األ صلي

الثانية ز يادة معنو ية في مح توى الكلوروف يل الك لي

أمـــا طازجـــا ً أو مخلـــالً فـــي الســـلطة واألكـــالت

و ا خرون ()0ان Arthur

في األوراق .وال حظ

السريعة ،كما و يدخل أي ضا ً في ن ظام الحم ية نتي جة

النام ية Capsicum annuumرش نباتات الفل فل

للتطور الث قافي واالجت ماعي خالل ال قرون األخ يرة

بترك يز في الب يت الز جاجي بهر مون ”الكيل باك”

(.)2.

 ٪1.1ثالث رشات بعد الشتل ادى إ لى ز يادة ح جم

إن زراعــة محصــول الخيــار داخــل البيــوت
المحمية هي أحد األنماط الزراعية المهمة في إنتاجه
وتشكل أحد الموارد األساسية القت صاديات الزرا عة
المحمية  ،وتشير الدالئل إلى إن هناك إهتماما ً كب يراً
مـــن قبـــل المنتجـــين والمســـتثمرين للتوســـع فـــي
المســاحات المزروعــة بهــذا المحصــول وباســتعمال
مواد ع ضوية صديقة للبي ئة (.)5ولق لة الب حوث في
هذا الم جال ف قد تم اال ستعانة بب حوث ع لى نبا تات
اخــرى  .فقــد وجــد مجيــد ( )3عنــد رش نباتــات
L.

tuberosum

Solanumالبطاطــــا

تفوقهــا فــي طــول النبــات ””Vit. Org.بالمغــذي
وعدد األوراق الكلي وعدد األفرع.نبات 2-والمساحة
الورقية ومح توى األوراق من الكلوروف يل وا لوزن
الجاف للنبات مقارنة بتلك التي لم ترش .ك ما ال حظ
واخـــرون ( )23إن مستخلصـــات Sivasankari

و Masnyالثمار وعددها  .و في درا سة ل كل من
) حول تأثير ثال ثة تراك يز  1او Zurawicz (11
 1.5او  %2.1مــن مســتخلص الطحالــب البحريــة
في نبا تات ال شليك أ كدا ان الترك يز Kelpak SL
األعلى ( )%2سبب زيادة في كمية الحاصل ومعدل
Abdelوزن الثمـــــــار وحجمهـــــــا .ووجـــــــدو اخرون ( ).ان رش نباتات الرقي Mawgoud
بمســتخلص العشــب Citrullus lanatus L.
بتركيــز Ascophyllum nodosum 1البحــري
أو 2أو 1أو 3غــم .لتــر 2-لمــرتين األولــى بعــد 5
أسابيع من ال شتل والثان ية ب عد  1أ سابيع من الر شة
األولى ،ادى إ لى ز يادة مؤ شرات ن مو الن بات و هي
ارتفــاع النبــات وعــدد األوراق والمســاحة الورقيــة
وعدد األفرع والوزنين الطري وال جاف وان ال تأثير
االيجابي ازداد طرديا مع زيادة التركيز .

العشب البحري أدت إلى زيادة امت صاص الم غذيات

وألهم ية هذا النبـات من الناح ية االسـتهالكية

مــن التربــة التــي تعمــل علــى تســريع نمــو وتطــور

ولغرض زيادة إنتاج هذا المحصول ب طرق زراع ية

و قد ح صل ع لى Vigna sinensisوإنتاج اللوب يا

أمي نة و صديقة للبي ئة .أجر يت هذه التجر بة ب هدف

في  (15) Nurahmanو Sunarpiالنتيجة نفسها

محاف ظة التوصل إلى أفضل صنف يال ئم ظروف

Lycopersicom esculentumنبــات الطماطــة

البصـــرة و أفضـــل تركيـــز للهرمـــون “الكيلبـــاك”

 .ال حظ الج بوري ( )2أن رش ن بات الخ يار Mill.

الحيويين التي تنعكس في “ Vit. Org”.والمغذي

وبترك يز Seaminoبمستخلص األعشاب البحر ية
بترك يز Seaforce1 5لتر 2-ومستخلص  2.5مل .
ل تر 2-وخ ليط من المستخل صين بترك يز +2.5مل.

قوة النمو وزيادة االنتاجية.

المواد وطرائق العمل

أُ
ْ
جريــت التجربــة فــي الموســم الشــتوي لعــام

قبل الزراعة بأخذ عينات عشوائية من أماكن مختلفة

 1121/1122فــي أحــد البيــوت البالســتيكية غيــر

منه وبعم قين  31-1و  .1-1سم ،ويو ضح ال جدول

المــدفأة وبأبعــاد  14 × 4م التــابع لكليـــة الزراعـــة-

( )2الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البيت إذ تم

جامعـــة البصـــرة  ،فــــي تربـــة غرينيـــة طينيــــة

تقـديرها فـي قسـم التربـة والميـاه  -كليـة الزراعـة /

وقد ُحلِلت تر بة الب يت البال ستيكي )(Silty-Clay

جامعة البصرة .

جدول ( .)1الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة
القيمــة

الصفـة

0..1

) (pHدرجة الحموضـة
ديســي ) (E.Cدرجــة التوصــيل الكهربــائي
سمينز.م

2-

..51

المـادة العضويـة %

2.45

النتروجيـن الكلي (غم.كغم)2-

2.11

الفسفـور الجاهز (ملغم.كغم)2-

0.89

البوتاسيوم الجاهز (ملغم.كغم)2-

0.93
مفصـوالت التربـة

رمــل %

21.4

طيــن %

52.2

غريـن %

34

ت ضمنت التجر بة درا سة تأثير صنفي الخ يار

والــرش بــالهرمون “كيلبــاك” Parthenocarpic

الهجــين غيــر محــدود النمــو "“ســارة”و “ســيف”

وهو منظم نمو يحتوي ع لى األوك سينات Kelpak

الهولنــديا المنشــأ وهمــا صــنفان أنثويــان عــذريان

 Keleبترك يز  22ملغم.ل تر 2-و من إن تاج شركة

ج نوب إفريق يا بترك يز Products (PTY) LTD

صنفي “سارة” و“سيف” بتاريخ 1122/21/13

 .11مـــل.دونم 3.3( 2-مـــل .وحـــدة تجريبيـــة)2-

بذرة واحدة بكل جوره وبتاريخ 1122/21/10

الم كون من “Vit.Org.وعدمه وا لرش بالم غذي“

حدث ازنبات.

نتروجين عضوي ذائب بالماء بنسبة  %3و وأك سيد
البوتا سيوم الع ضوي الـذائب بال ماء بتركيـز  %.و
كاربون عضوي من أصل حيواني بترك يز  %24و
مــادة عضـــوية بتركيــز  %32مـــن إنتــاج شـــركة
االيطال ية وبترك يز Green Has Italia S.P.A.
 1.5مل.لتر 2-وعدمه في النمو والحاصل.
نفذت

التجربة

وفق

تصميم

القطاعات

أجريت كافة العمليات الزراعية المتبعة في
إنتاج هذا المحصول من تسليك وتسميد وتعشيب
بو ِشر

وري.

بجني

المحصول

بتاريخ

 1122/21/11وأستمر لغاية  .1121 /1 / 2تم
تسجيل مؤشرات النمو لثالثة نباتات عشوائياً
مزروعة في كل وحدة تجريبية في نهاية موسم
النمو  ،وشملت ارتفاع النبات( سم) وعدد األوراق
الكلي.نبات

بتجربة عامليه R . C .B . Dالعشوائية الكاملة

2-

ومحتوى األوراق من الكاربوهيدرات

وبثالث مستويات هي الصنف وهرمون "الكيلباك"

الذائبة الكلية (ملغم211.غم )2-وحسب ما جاء فية

الحيويين .استعمل اختبار ”“Vit.Org.والمغذي

و محتوى األوراق من ) (10واخرون Dobois

اقل فرق معنوي لمقارنة المتوسطات عند مستوى

الكلوروفيل الكلي (ملغم.غم )2-وحسب ما وردة

احتمال .)1( 1.15

وعدد األيام حتى

) 17واخرون( Zaehringe

تفتح أول نورة زهرية (يوم) وعدد األزهار

حُرثت أرض البيت البالستيكي مرتين بصورة
متعامدة بعمق  31سم ثم نُعِّمت التربة وسُويت ثم
قُسمت إلى ست مساطب بطول  11م .بعرض 1.5
م وبمسافة  1.05م بين قطاع وآخر وتُركت مسافة
 2.21م من كل جانب من جانبي البيت ُ .س ِمدت

الكلي/نبات وعدد الثمار العاقدة و طول الثمرة
الواحدة (سم) ومعدل قطر الثمرة (ملم) و معدل
وزن الثمرة الواحدة (غم) والحاصل الكلي للنبات
وانتاجية البيت البالستيكي (كغم)( .كغم)

3

األرض بسماد عضوي متحلل بمقدار  1.4.5م

للبيت أي ما يعادل  5م 3للدونم الواحد وتم رّدم ما
تبقى من القطاع بتربة الحقل ولغرض الوقاية من
GSاألمراض الفطرية تمت إضافة مبيد رادوميل
وبمعدل  3كغم.دونم
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 .ثم قُ ِسمت كل مسطبة إلى

أربع وحدات تجريبية بطول  22م وعدت كل
مسطبتين قطاع ،و استعملت منظومة الري بالتنقيط

النتائج والمناقشة

لري النباتات ُ .و ِزعت المعامالت عشوائيا ً على
الوحدات التجريبية في كل قطاع وهُيأت المراقد

للصنف في ارتفاع النبات ومحتوى األوراق من

البذرية إذ احتوت كل وحدة تجريبية على  51مرقداً

الكاربوهيدرات الذائبة الكلية .في حين تفوقت

بذريا ً  10مرقدا" في كل جهة من جهتّي القطاع

نباتات الصنف “سارة” معنويا في عدد األوراق

وبصورة متبادلة بالنسبة للزراعة على مسافة 11

الكلي مقارنة بنباتات الصنف “سيف” التي تفوقت

سم ُ .ز ِرعت بذور الخيار الهجين غير محدود النمو

معنويا في محتوى أوراقها من الكلوروفيل الكلي .

عدم وجود تأثير معنوي )(2يتضح من الجدول

كما يالحظ من الجدول نفسه أن الرش بهرمون

تأثير  ”Vit.Orgبين ال صنف وا لرش بالم غذي “

“الكيلباك” أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات

معنوي في ارتفاع النبات ،و أعطت نبا تات ال صنف

و محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي مقارنه

اع لى ”“”Vit.Orgسيف” التي لم ترش بالم غذي

بتلك التي لم ترش والتي تفوقت معنويا في محتوى

ارت فاع ب لغ  231.2سم مقار نة بأق صر ارت فاع كان

أوراقها من الكاربوهيدرات الذائبة الكلية .في حين

214.4سم نتج من نباتات الصنف “سارة” والتي لم

لم يكن للرش بالهرمون أي تأثير معنوي في عدد

” .وأعطـــت نباتـــات Vit.Orgتعامـــل المغـــذي “

وكان للرش بالمغذي “

”Vit.Orgالصنف “سارة”ال تي ر شت بالم غذي “

” تأثير معنوي .إذ تفوقت النباتات التي Vit.Org

اكبر عدد من األوراق الكلي بلغ  .4..ورقه مقارنة

” في محتوى أوراقها Vit.Orgرشت بالمغذي “

بأقــل عــدد لهــا كــان  50.5ورقــة نــتج مــن نباتــات

من الكاربوهيدرات الذائبة الكلية مقارنة بتلك التي

” Vit.Orgالصنف “سيف” التي رشت بالمغذي “

لم ترش التي تفوقت بدورها في محتوى أوراقها من

في حين أعطت نباتات الصنف “سيف” ال تي ر شت

الكلوروفيل الكلي ،في حين لم يكن للرش بالمغذي

” اعلــــى محتــــوى مــــن Vit.Orgبالمغــــذي “

أي تأثير معنوي في ارتفاع النبات ””Vit.Org

الكاربوهيدرات الذائبة الكلية والكلوروفيل الكلي ب لغ

وعدد األوراق الكلي.نبات.2-

 14.5ملغـم 211 .غــم 2 -و 2.0ملغم.غـم 2-مقارنــة

األوراق الكلي.نبات.

2-

وكا نت لل تداخالت بين عوا مل الدرا سة تأثير
معنـــوي ،إذ أعطـــت نباتـــات الصـــنف “ســـارة”
اع لى ارت فاع واك بر والمعاملة بهرمون “الكيل باك”
ورقة مقارنة عدد لألوراق بلغا  231.4سم و .4.1
سـم نــتج مــن نباتــات بأقصـر ارتفــاع كــان21..5
الصنف نفسه والتي لم تعا مل بالهرمون “الكيل باك”
واقل عدد لألوراق بلغ  55..ور قة نتج من نبا تات
الصنف “سيف” والتي رشت بالهرمون "الكيل باك"
 ،بينما أعطت نباتات الصنف “سارة” التي لم ترش
"الكيلباك" اع لى مح توى لألوراق من .بالهرمون
الكاربوهيـــــدرات الذائبـــــة الكليـــــة بلـــــغ 52.1
ملغم211.غم 2-مقار نة بأ قل مح توى ل ها ب لغ 11..
ملغم 211.غم 2-والذي نتج من نباتات الصنف نفسه
والتي رشت بالهرمون "الكيلباك" .في حين أع طت
نباتــات الصــنف “ســيف” والتــي رشــت بهرمــون
اعلى محتوى لألوراق من الكلوروف يل “الكيلباك”
الك لي ب لغ  1.1ملغم .غم 2-مقار نة بأ قل مح تو كان
 1.4ملغم.غــم 2-نــتج مــن نباتــات الصــنف “ســارة”
التي لم ترش بالهرمون "الكيلباك" .كما كان للتداخل

بأقل محتوى الكاربوهيدرات الذائبة الكلية بلغ 15.4
ملغــم211.غــم 2-و 1.4ملغم.غــم 2-نــتج مــن نباتــات
” Vit.Orgالصنف نفسه الذي لم يعامل المغذي “
 ،بي نا أع طت نبا تات ال صنف “ سارة” ال تي ر شت
” اقل محتوى من الكلوروف يل Vit.Orgبالمغذي “
2-

الكلي بلغ  1.4ملغم.غم  .وكان لل تداخل بين ا لرش
” تأثير Vit.Orgبهر مون “الكيل باك” والم غذي “
معنوي في ارتفاع النبات ،إذ أعطت النبا تات ال تي
” Vit.Orgرشت بهرمون “الكيل باك” والم غذي “
أعلــى ارتفــاع لهــا بلــغ  233..ســم مقارنــة بأقصــر
ارتفاع كان  221..سم نتج من نباتات التي لم ترش
” .ك ما  Vit.Orgبأي من الهر مون و الم غذي “
كــان للتــداخل الثنــائي تــأثير معنــوي فــي محتــوى
األوراق من الكاربوهيدرات الذائبة الكلية إذ أع طت
النباتـــات التـــي لـــم تـــرش بهرمـــون “الكيلبـــاك”
” أع لى مح توى Vit.Orgوالمرشو شة بالم غذي “
2-

لهــا بلــغ  14.0ملغم.غــم مقارنــة بأقــل محتــو بلــغ
 15.4ملغم 211.غم 2-نتج من النبا تات ال تي ر شت
بهرمــــون "الكيلبــــاك" ولــــم تــــرش بالمغــــذي “
”.وأعطت النبا تات ال تي ر شت بهر مون Vit.Org

أع لى ”“Vit.Orgالكيلباك” ولم ترش بالم غذي “
محتــو ألوراقهــا بلــغ  1.1ملغم.غــم 2-مقارنــة بأقــل
محتو لها كان  2.2ملغم.غم 2-نتج من النبا تات ال تي
لـــــم تـــــرش بـــــأي مـــــن الهرمـــــون والمغـــــذي
”ين.في حين لم يكن ل هذا ال تداخل تأثير “Vit.Org
معنـــــوي فـــــي عـــــدد األوراق الكلي.نبـــــات.2-
ك ما كان لل تداخل الثال ثي تأثير مع نوي في
ارت فاع الن بات ،إذ أع طت نبا تات ال صنف “ سارة”
التـــي رشـــت بهرمـــون “الكيلبـــاك” والمغـــذي “
أع لى ارت فاع ب لغ  251.1سم مقار نة ”Vit.Org
بأقصــر ارتفــاع بلــغ  21..1ســم نــتج مــن نباتــات
الصـنف نفسـه والتـي لــم تعامـل بـأي مـن الهرمــون
” كما كان نبا تات "Vit.Orgالكيلباك" والمغذي “
الصـنف “سـارة” والتــي رشـت بكــل مـن الهرمــون
” اك بر عدد من "Vit.Orgالكيل باك" والم غذي “
األوراق الكلي بلغ  02.1ورقة مقارنة بأقل عدد ل ها
كان  51.0ور قة نتج من نبا تات ال صنف “ سيف”
ال تي ر شت بكـل من هرمـون “الكيل باك”والمغـذي
وأعطــت نباتــات الصــنف “ســارة” ”“Vit.Org
وال تي لم ترش بالهرمون "الكيل باك " والمرشو شة
” اكبــر محتــو ألوراقهــا مــن Vit.Orgبالمغــذي “
الكاربوه يدرات بلـغ 52.5ملغـم 211.غـم 2-مقارنـة
بأقل محتوى لها كان  11.1مل غم 211.غم 2-نتج من
نباتات الصنف “سارة” التي رشت ب كال المح لوليين
وأعطت نباتات الصنف

”وتداخالتها في النمو الخضري .Vit.Org.تأثير الصنف والرش بهرمون “الكيلباك”والمغذي “ )(2جدول
الصنف

الرش
بهرمون
“الكيلباك”

.الرش بالمغذي “
” Vit.Org

ارتفاع
النبات
(سم)

محتوى األوراق
عدد األوراق
الكلي.نبات  -من الكاربوهيدرات
2
الذائبة الكلية
غم(100)2-ملغم.

محتوى األوراق
من الكلوروفيل
الكلي ملغم.غم-
)2مادة طرية

“سارة”

بدون رش

رش

“سيف”

بدون رش

رش

بدون رش 21..1

.3.1

51.4

1.4

رش 21..4

.4.1

52.5

1.4

بدون رش 222.1

.1.0

13.2

1.3

رش 251.1

02.1

11.1

2.1

بدون رش 225.1

.1.0

13.3

2.1

رش 225.1

.1.1

14.1

2.1

بدون رش 214.1

5..5

14..

1.2

رش 223.1

51.0

52.1

2.4

ا ف م للتداخل الثالثي عند مستوى احتمال 1.15

21..

“سارة”

1.1

3.0 ..1

بدون رش

21..5

.5..

52.1

1.4

الرش بالهرمون
الحيوي

231.4

.4.1

11..

2..

بدون رش

225.1

.1.5

15..

2.3

الرش بالهرمون
الحيوي

232.2

55..

14.4

1.1

أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش
بهرمون"كيلباك"عند مستوى احتمال 1.15

0.5

1.5

1..

1.1

بدون رش

214.4

.1.1

10.1

2..

الرش بالمغذي
"“t.Org. Vi

231.5

.4..

1..4

1.4

بدون رش

231.2

54..

15.4

2..

الرش بالمغذي “
"Vit.Org.

221.1

50.5

14.5

2.0

أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش
 .عند مستوى احتمال Vit.Orgi".بالمغذي “
1.15

0.5

1.5

1..

1.1

بدون رش

221..

.1.1

10.2

2.2

Vit.الرش بالمغذي “
"Org.

221.4

.1.2

14.0

2.2

بدون رش

231.1

.1..

15.4

1.1

“سيف”

“سارة”

“سيف”

بدون رش

رش بهرمون “الكيلباك”

“الرش بالمغذي

233..

.3.1

1...

2.5

أ ف م للتداخل الثنائي بين الرش بهرمون
”عند مستوى “Vit.Org.الكيلباك”و المغذي “
احتمال 1.15

0.5

غ.م

1..

1.1

“سارة” 224..

...4

1..4

2.3

“سيف” 213.2

54..

10.0

2.0

3.1

غ.م

1.1

بدون رش 221.4

.3.1

14.1

2.2

الرش بالهرمون الحيوي 232.4

.2.4

1..1

2.4

غ.م

2.4

1.1

بدون رش 211.1

.2.4

1..1

2..

211.1

.3.5

14.1

2.3

غ.م

2.4

1.1

أ ف م للصنف عند مستوى احتمال  1.15غ.م

أ ف م للرش بهرمون “الكيلباك”عند مستوى
احتمال 1.15

”“Vit .Orgالرش بالمغذي

5.3

”عند مستوى . Vit.Orgأ ف م للرش بالمغذي “ غ.م
احتمال 1.15
” أعلى محتوى الوراقها بلغ “ Vit.Org 1.3سارة” التي رشت بهرمون “الكيلباك” ولم ترش بالمغذي “
ملغم.غم

2-

مقارنة

بأقل

محتو

له

بلغ

1.4

ملغم.غم.2-

-

إن لعوامل الدراسة وتداخالتها )(3يوضح الجدول

معنويا في عدد اززهار الكلي والثمار العاقدة.نبات

تأثير معنوي في النمو الزهري .فقد تفوقت نباتات

 2مقارنة بتلك التي لم ترش .

الصنف “سارة” في التبكير بموعد تفتح أول نورة

كما كان للتداخالت الثنائية والثالثية تأثير معنوي

والثمار

فقد أعطى تداخل نباتات الصنف “سارة” التي

العاقدة .نبات 2-مقارنة بنباتات الصنف “سيف” .

رشت بهرمون “الكيلباك” اقل عدد أيام لتفتح أول

وقد أدى رش النباتات بهرمون “الكيلباك” إلى

نورة زهرية بلغ  30..يوما واكبر عدد لإلزهار

وبزيادة

الكلي والثمار كان  3..4زهره و 31.4ثمرة مقارنة

معنوية في عدد الثمار العاقدة مقارنة بتلك التي لم

بأطول مدة كانت  14.2يوما واقل عدد إزهار كلي

ترش .في حين لم يكن للرش بالهرمون إي تأثير

كان  32.1زهرة نتجت من نباتات الصنف نفسه

معنوي في عدد اززهار الكلي .نبات.2-كما كان

والتي رشت بالهرمون الحيوي واقل عدد ثمار

” تأثير معنوي في النمو Vit.Orgللرش بالمغذي “

 13.3ثمرة نتجت من نباتات الصنف “سيف” التي

الزهري إذ بكرت النباتات التي رشت بهذا المحلول

لم ترش .وأعطت نباتات الصنف “سارة ” التي

معنويا في موعد تفتح أول نورة زهرية كما تفوقت

رشت بالمغذي الحيوي اقل عدد أيام حتى تفتح أول

زهرية و عدد اززهار الكلي.نبات

2-

تبكيرها معنويا بتفتح أول نورة زهرية

نورة زهرية بلغ  33.4يوما واكبر عدد لإلزهار
الكلي وللثمار العاقدة بلغا  34.1زهرة و 33.1ثمرة
مقارنة بأطول مدة كانت  51.2يوما واقل عدد
لإلزهار والثمار كان  14.0زهرة و 13.0ثمرة
على التوالي ،نتجا من نباتات الصنف “سيف” التي
”.كما أعطت Vit.Orgلم ترش بالمغذي “ .
النباتات التي رشت بهرمون “الكيلباك”و المغذي “
” اقل عدد أيام حتى تفتح أول نورة Vit.Org
زهرية كان  3..2يوما وأكثر عدد لإلزهار الكلي
والثمار العاقدة.نبات 2-بلغا  30.2زهرة و 31.1
ثمرة مقارنة بأطول مدة لها كانت  14.0يوما واقل
عدد ثمار كلي كان  11.5ثمرة نتجت من النباتات
التي لم ترش بأي من المحلولين .بينما أعطت
النباتات التي رشت بهرمون “الكيلباك” بالمغذي “
” اقل عدد إزهار كلي بلغ  32.1زهرة.Vit.Org .
وكان للتداخل الثالثي تأثير معنوي في مؤشرات
النمو الزهري إذ أعطت نباتات الصنف “سارة”
التي لم ترش بهرمون “الكيلباك” التي رشت
” اقل عدد أيام حتى تفتح أول Vit.Orgبالمغذي “
نورة زهرية لها بلغ 33.0

يوما  .وأعطت

نباتات الصنف نفسه التي رشت بكل من المحلولين
اكبر عدد إزهار كلي.نبات 2-وثمار عاقدة .نبات

2-

كان  11.0زهرة و  30.1ثمرة على التوالي مقارنة
بأقل مقارنة أطول عدد أيام كان  51.5يوما" و أقل
عدد لهما كان  14.5زهرة و  11.5ثمرة نتجت من
نباتات الصنف “سيف” التي لم ترش بأي من
المحلولين.

”وتداخالتها في النمو الزهري .Vit.Orgتأثير الصنف والرش بهرمون “الكيلباك”والمغذي “(3) .جدول
الصنف

الرش

Vit.الرش بالمغذي "

عدد األيام حتى

عدد

عدد الثمار

بهرمون

"Org .

“الكيلباك”
“سارة”

بدون رش

رش

“سيف”

بدون رش

رش

تفتح أول نوره

األزهار

العاقدة لكل

زهرية (يوم)

الكلي /نبات

نبات

بدون رش 10.1

33.0

1..5

رش 33.0

35.0

14.1

بدون رش 12.1

33.1

14.5

رش 31.1

11.0

30.1

بدون رش 51.5

14.5

11.5

رش 15.0

35.1

11.1

بدون رش 14.0

14.1

15.1

رش 34.1

33.5

31.0

ا ف م للتداخل الثالثي عند مستوى احتمال 1.15

1.1

1.4

5.3

بدون رش

11.3

31.0

10.4

الرش بالهرمون "الكيلباك"

30..

3..4

31.4

بدون رش

14.2

32.0

13.3

الرش بالهرمون "الكيلباك"

11.1

32.1

10.4

أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش بهرمون “الكيلباك” عند

2.1

3.1

3.0

“سارة”

“سيف”

مستوى احتمال 1.15
“سارة”

بدون رش

11.2

33.3

الرش بالمغذي

33.4

34.1

10.5

“”Vit.Org.
“سيف”

بدون رش

51.2

14.0

13.0

الرش بالمغذي

11.1

31.1

10.5

"“Vit.Org.
"Vit. Org .أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش بالمغذي“

2.1

3.0

3.1

عند مستوى احتمال 1.15
بدون رش

14.0

32.2

11.5

بدون رش

الرش بالمغذي “

34.0

35.3

1..0

"Vit.Org.
بدون رش

15.5

32.1

1..0

رش بهرمون “الكيلباك”

الرش بالمغذي “

3..2

30.2

31.1

"Vit.Org. .
أ ف م للتداخل الثنائي بين الرش بهرمون “الكيلباك”و المغذي “

2.1

3.0

3.1

”عند مستوى احتمال .Vit.Org1.15
“سارة” 34.1

35.4

31.3

“سيف” 1..1

32.5

15..

1.1

1..

بدون رش 11.1

33.1

15..

الرش بالهرمون الحيوي 11.4

31.1

31.3

غ.م

1..

بدون رش 10.1

32.1

15..

”Vit. Orgالرش بالمغذي “30.4 .

3..1

31.3

أ ف م للصنف عند مستوى احتمال 2.1 1.15

أ ف م للرش بهرمون “الكيلباك”عند مستوى احتمال 1.15

”عند مستوى احتمال Vit.Org1.15أ ف م للرش بالمغذي “ 2.1 .

2.1

1.1

1..

إلى إن لعوامل الدراسة )(4يشير الجدول

وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد وإنتاجية البيت

وتداخالتها تأثير معنوي في مؤشرات الحاصل .فقد

البالستيكي مقارنة بنباتات الصنف “سيف” وبنسبة

تفوقت نباتات الصنف “سارة” معنويا في معدل

زيادة بلغت  21.4و 32.1و  .% 31.3على التوالي

في حين لم يكن للصنف تأثير معنوي في معدل

بلغ 21.4سم و  14.1ملم  ،على التوالي ،نتجا من

طول الثمرة وقطرها.

نباتات الصنف “سارة” التي لم ترش بالمحلول

بهرمون

المغذي  .بينما كان اقل معدل لوزن الثمرة وحاصل

“الكيلباك”في معدل طول الثمرة وقطرها ووزنها

النبات الواحد وانتاجية البيت البالستيكي 44.3غم و

وحاصل النبات وإنتاجية البيت البالستيكي مقارنة

كغم نتجت من نباتات  1.141860.0كغم و

وتفوقت

النباتات

التي

رشت

بتلك التي لم ترش وبنسبة زيادة  0.2و  4..و ..3
و  15.4و .%13.2على التوالي.

الصنف

“سيف”

التي

لم

ترش

المغذي

وكان للرش

”“Vit.Org. .

” تأثير معنوي في معدل قطر Vit.Org.بالمغذي “

وكان لتداخل الرش بالمحلولين الحيويين تأثير

الثمرة ووزنها وحاصل النبات الواحد وإنتاجية

معنوي في هذه المؤشرات ،اذ أعطى رش النباتات

البيت البالستيكي مقارنة بتلك التي لم ترش وبنسبة

” فقط أعلى معدل لطول ” Vit.Org.بالمغذي

زيادة  ..5و  21.4و  33..و  .%3..3على

الثمرة ووزنها اذ بلغا  21.2سم و  210.5غم ،بينما

” إي Vit.Orgالتوالي .ولم يكن للرش بالمغذي “

اعطت النباتات التي رشت بهرمون "الكيلباك" فقط

تأثير معنوي في معدل طول الثمرة.

ملم .اعطت النباتات اكبر قطر للثمرة بلغ 31.1

وكان للتداخالت الثنائية تأثير معنوي في

التي رشت بكال المحلولين اعلى حاصل حاصل

مؤشرات الحاصل ،فقد أعطت نباتات الصنف

النبات الواحد وانتاجية البيت البالستيكي بلغا 3.10

“سارة” التي رشت بهرمون “الكيلباك” اعلى معدل

كغم1487.0 .كغم و كغم و

ووزنها وحاصل النبات الواحد

وكان للتداخل الثالثي لعوامل التجربة تأثير

بلغ 21.2سم

معنوي في هذه المؤشرات ،أعطت نباتات الصنف

و214.2غم و 3.51.كغم و 2514.1كغم  .بينما

“سارة”المرشوشة بكل من هرمون “الكيلباك”

أعطت نباتات الصنف “سيف” والتي رشت

” اكبر طول للثمرة وأعلى Vit.Orgوالمغذي “ .

بهرمون “الكيلباك” اكبر قطر للثمرة بلغ  32.5ملم

وزن لها

وأكبر حاصل للنبات الواحد والبيت

مقارنة بأقصر طول للثمرة بلغ 21.3سم نتج من

البالستيكي بلغت  21.5سم و  214.5غم و 1.103

نباتات الصنف “سارة” التي لم ترش بهرمون

كغم و  2011.1كغم ،على التوالي ،بينما أعطت

“الكيلباك” ،بينما أعطت نباتات الصنف “سيف”

نباتات الصنف “سيف” التي رشت بهرمون

والتي لم ترش بهرمون “الكيلباك” اقل قطر للثمرة

” اكبر “Vit.Org.الكيلباك” ولم ترش بالمغذي “

ووزنها وحاصل النبات الواحد وانتاجية البيت

قطر للثمرة بلغ  31.4ملم مقارنة بأقل طول للثمرة

البالستيكي بلغ  14.4ملم و41.2غم و 1.211كغم

كان  22.4سم نتج من نباتات الصنف “سارة” التي

كغم934.0.و

لم ترش بأي من هرمون “الكيلباك” والمغذي “

و أعطت نباتات الصنف “سارة” التي رشت

” واقل قطر للثمرة ووزنها وحاصل .Vit.Org

اعلى طول للثمرة  Vit.Org.بالمغذي "

النبات الواحد وانتاجية البيت البالستيكي كان 1..1

ولقطرها ومعدل وزنها وحاصل النبات وانتاجية

ملم و  41.2غم و  1.113كغم و  004.1كغم

البيت البالستيكي الواحد بلغ 23..سم و  32.1ملم

نتجت من نباتات الصنف “سيف” التي لم ترش بأي

لطول الثمرة

وانتاجية البيت البالستيكي

”

كغم،على 1554.0و 221.3غم و  3...1كغم و
التوالي ،مقارنة بأقل معدل لطول الثمرة وقطرها

”Vit.Org.من هرمون “الكيلباك”و المغذي “ .

يعود تفوق نباتات الصنف " سارة" في عدد

الذائبة الكلية الى دور هذا المغذي في زيادة

األوراق الكلي الى العوامل الوراثية للصنف

امتصاص الماء والعناصر الغذائية وزيادة كفاءة

ومالئمة الظروف البيئية له وانعكس ذلك ايجابا" في

عملية البناء الضوئي .وهذا يتفق مع ما وجده مجيد

والتبكير في التزهير وزيادة عدد األزهار الكلي

( )3في البطاطا .وقد انعكس هذا التأثير ايجابا" في

والثمار العاقدة ومعدل وزن الثمرة وحاصل النبات

التبكير باالزهار وزيادة اعدادها واعداد الثمار

الواحد وانتاجية البيت البالستيكي نتيجة لزيادة

العاقدة وقطر الثمار ووزنها وحاصل النبات الواحد

مما ساهمت في تحسين

وانتاجية البيت البالستيكي التي تعتمد جميعها على

مؤشرات الحاصل.

هذه النواتج.

اما التأثير المعنوي للرش بهرمون “الكيلباك”

يستنتج من التجربة ان هرمون “الكيلباك”

نواتج عملية البناء

في ارتفاع النبات و محتوى األوراق من

” تأثير في جميع مؤشرات Vit.Org.والمغذي “

الكلوروفيل فيعود إلى طبيعته الهرمونية مما أدى

الحاصل وان الصنف “سارة” أكثر مالئمة لظروف

إلى زيادة تركيز تلك الهرمونات داخل النبات

البصرة  .وعليه نوصي بالقيام بتجارب اخرى
ولعدة مواسم من اجل اثباتها.

فانعكس ايجابيا على النمو الخضري ،إذ يحتوي
“الكيلباك” بشكل رئيسي على الهرمونات النباتية
االوكسينات والسايتوكينينات (  4و  )23وتتداخل
هذه الهرمونات مع بعضها بعملها الفسيولوجي
وتسبب انقسام وتخصص الخاليا في النبات ،
 ،مما ) (8ولدوره في قوة نمو المجموع الجذري
يؤدي إلى زيادة قابلية النبات المتصاص العناصر
الغذائية الذي يؤدي بدوره إلى زيادة نواتج عملية
التمثيل الضوئي في تصنيع المواد الغذائية وتراكمها
في النبات فضالً عن ان السايتوكانينات تساعد على
انتقال المواد الغذائية من الجذور وتوجيهها نحو
النمو الخضري واألوراق ( )1مما أنعكس ايجابا"
على عدد الثمار العاقدة ومؤشرات الحاصل قيد
و اخرون Arthurالدراسة .وهذا يتفق مع ما وجده
و اخرون  )0(Abdel- Mawgoudفي الفلفل و
( ).في الرقي.
ويعود تفوق النباتات التي رشت بالمغذي

“

” في محتوى أوراقها من الكربوهدرات Vit.Org.
”وتداخالتها في مؤشرات الحاصل .Vit.Orgتأثير الصنف والرش بهرمون “الكيلباك”والمغذي “ )(4جدول
الصنف

الرش بهرمون

الرش بالمغذي “

معدل طول

معدل قطر

معدل وزن

حاصل

“كيلباك”

“Vit.Org”. .

الثمرة(سم)

الثمرة(ملم)

التمرة (غم)

النبات

انتاجية البيت

الواحد(كغم)

“سارة”

بدون رش

رش

“سيف”

بدون رش

رش

بدون رش 22.4

1..4

4..3

1.140

975.0

رش 21.0

32.5

222.1

3.112

1403.0

بدون رش 23.0

32..

21..0

3.111

1312.0

رش 21.5

32.3

214.5

1.103

1704.0

بدون رش 21.4

1..1

41.2

1.113

779.0

رش 23..

32..

211.1

1.52.

1188.0

بدون رش 23..

31.4

4..1

1.121

941.0

رش 21.0

31.3

41..

1.413

1270.0

1..11

244.9

44..

1.012

1189.0

214.2

3.51.

1508.0

ف م للتداخل الثالثي عند مستوى احتمال 1.15

2.1

بدون رش

21.3

14.1

الرش بالهرمون

21.2

32.1

“سارة”

البالستيكي (كغم)

4.4 1.4

الحيوي
“سيف”

بدون رش

23.1

14.4

41.2

1.211

934.0

الرش بالهرمون

23.4

32.5

41.5

1..10

1105.0

الحيوي
أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش بهرمون

1.0

1.2

0.1

1.151

137.2

“الكيلباك”عند مستوى احتمال 1.15
“سارة”

بدون رش

21.4

14.1

4..5

1.051

1143.0

الرش بالمغذي

23..

32.1

221.3

3...1

1554.0

“ ”Vit.Org.
“سيف”

بدون رش

23.1

14.5

44.3

1.141

860.0

الرش بالمغذي

23.2

31.4

44.3

1.013

1179.0

"”Vit.Org.
أ ف م للتداخل الثنائي بين الصنف والرش بالمغذي
عند مستوى احتمال “Vit.Org”1.15

1.0

1.2

0.1

1.151

137.2

بدون رش

21.4

1..5

43.1

1.134

877.0

الرش بالمغذي

21.2

32.5

210.5

1.401

1246.0

بدون رش

”“Vit.Org
رش بهرمون “الكيلباك”

بدون رش

23.1

31.1

212..

1.023

1127.0

“الرش بالمغذي

23.2

31.4

212.2

3.130

1487.0

”Vit.Org.
1.2

0.1

1.151

173.2

1.0

أ ف م للتداخل الثنائي بين الرش بهرمون “الكيلباك”و
”عند مستوى احتمال Vit.Org1.15المغذي “.
“سارة” 23.1

31.3

213.1

3.233

1349.0

“سيف” 23.1

31.1

43.3

1.344

1020.0

غ.م

1.4

1.311

122.4

بدون رش 21.0

14.1

45.3

1.134

1061.0

الرش بالهرمون الحيوي 23..

32.5

212.3

3.1.4

1307.0

2.1

1.4

1.311

122.4

أ ف م للصنف عند مستوى احتمال  1.15غ.م

1.5

أ ف م للرش بهرمون “الكيلباك”عند مستوى احتمال
1.15
بدون رش 23.1

14.3

41.1

1.3.5

1002.0

23.1

32.1

211.3

3.2.1

1366.0

2.1

1.4

1.311

122.4

"Vit.Orgالرش بالمغذي “.
”عند مستوى Vit.Orgأ ف م للرش بالمغذي “.

غ.م

احتمال 1.15

المصادر
محمد عبد هللا احمد موسى .2 . 1114 .الجبوري،
تأثير حامض الهيوم يك واألع شاب البحر ية
فــــي نمــــو وأزهــــار وحاصــــل الخيــــار (

) .رسالة ماجستيرCucumis sativus L.،
كلية الزراعة ،جامعة تكريت  .العراق.

8.Crouch, I. J. and Van Staden, J.

 خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف،الراوي.1

1991 . Evidence for rooting

 تصــــميم وتحليــــل التجــــارب. 2441 . هللا

factors in a seaweed concentrate

،للطبا عة والن شر

prepared from Ecklonia maxima.
J. Plant Physiol., 137(3): 319-

 دار الك تب.الزراع ية

.  ص144 .  العراق. جامعة الموصل
 تـــأثير الـــرش. 1121 .  بيـــان حمـــزة،مجيـــد.3
بالمغــذي العضــويVit. Org فــي نمــو

322.
9.Crouch, I. J.; Smith, M.T.;

Van

Staden, J.; Lewis, M. J. and
Hoad, G.V. 1992 . Identification
ofauxins

in

a

commercial

seaweed

concentrate.

Journal

ofPlant Physiol., 139(5): 590-594
21.Dubois,

 مجلــة العلــوم.ومكونــات حاصــل البطاطــا
.0-2:)1(12 ،الزراعية العراقية
.  عبد العظيم كاظم ومؤ يد أح مد ال يونس،محمد.1
. 3  ج، أساسيات ف سيولوجيا الن بات. 2442
.  العراق. بغداد،دار الحكمة للطباعة والنشر
.  ص1.2

J.K.;

 عــدنان ناصــر ل عــز الــدين ســلطان،مطلــوب.5

Hamiltor; P.A.; Rebers, K. and

 إنتــاج.2444.محمــد وكــريم صــالح عبــدول

Samith,

.

.) الخضـــروات (الطبعـــة الثانيـــة المنقحـــة

for

 جام عة. مطب عة التع ليم ال عالي في المو صل

M.A.;

Crills,

P.A.

Acolorimetric

1956
method

determination ofsuger and related
substances. Anal. Chem., 28:350356.

6.Abdel-Mawgoud,

A.

M.

R.;

Tantawy, A. S.; Hafez, M. M.

11.Masny, A. B. and Zurawicz, E.
2004

. ص330 .  العراق. الموصل

.

Effect

ofapplication

and Habi, A. M. 2010 . Seaweed
extract improves growth, yield

ofkelpak S.L. Aud Goremar. B.M

and

86 Preparation on yield and fruit

watermelon hybrids . Research

quality

Journal

in

cultivars.

two

strawberry

Research

ofPomology

and

Institute
Floriculture

Pomologicazan, 18 : 96 – 100.
12.Nonnetke, I.and Libner, B. 1992 .

quality

ofdifferent

ofAgriculture

and

Biological Sciences, 6 (2):161168 .
7.Arthur, G. D.; Stirk, W. A. and Van
Staden,

J.

2003

.

Effect

Vegtable production.New York.

ofseaweed concentrate on growth

Van

and

Nostrand

Reinhold

Co..PP:510-511.

ofCapsicum

13.Sivasankari, S. ; Venkatesalu, V.;
Anantharaj,

yield

M.

and

ofthree
annuum.

varieties
South

African Journal ofBotany, 69(2):
207-211 .

color snap bean ( Phaseolus

Chandrasekaran, M. 2006 . Effect

Vulgaris

ofseaweed extract on the growth

L

.)

color-related

constituents and quality ofcook

and

biochemical

constituents

fresh . J .Amer. Soc. Hort.

ofVigna

Sci.,49:89-92.

Technol., 97:1745-1751.

sinensis.

Biomes

14.Stirk, W. A. and Van Staden, J.
1997 .Comparison ofcytokinin
and auxin-like-activity in some
commercially
extracts.

used

Journal

seaweed
ofApplied

Phycology, 8:503-508 .
15.Suarpi, J. A. and Nurahman, J. L.
2008 . Test ofconcentration and
time

giving

extract

ofsome

seaweed species on the growth
and

production

(Research

Report).

ofMathematics

and

oftomato
Faculty
Natural

Sciences. University ofMataram .
Indonesia.
16.Wien,

H.

C.

1997

.

The

Physiological ofvegetable crop.
CAB International. New York,
U.S.A.
17.Zaehringer, M.V.; Davis, K.R. and
Dean L.L. 1974 . Persistent green

