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لمفترة مف تشريف االوؿ 2015 /ولغاية حزيراف  2016 /لمعرفة تأثير الرش بالثياميف بالتراكيز (,100 ,0

 )200ممغـ  .لتر

1-

و االالر بالتركيزيف ( )750 ,0ممغـ.لتر1-في نمو وأزىار وأنتاج االبصاؿ لنبات االيرس

صنؼ(  , )Gemengdنفذت التجربة وفؽ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة ( , )RCBDبواقع ثالث

مكررات  ,وأظيرت النتائج أف معاممة الرش بالثياميف بالتركيز100ممغـ .لتر
المساحة الورقية وأعطت  10.79سـ

2

1-

سببت زيادة معنوية في

 ,ومحتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ الكمي بمغ  60.98ممغـ100/غـ

وزف رطب .بينما سببت معاممة الرش باالالر عند التركيز  750ممغـ.لتر

1-

إنخفاض معنوي في ارتفاع

النبات وأعطت معدؿ  51.60سـ ,باالضافة الى إنخفاض في طوؿ الحامؿ الزىري الى  20.63سـ .أما

معامالت التداخؿ الثنائي بيف مستويات الرش بالثياميف واالالر فكاف ليا تأثير معنوي في أغمب الصفات

المدروسة  ,أذ أعطت معاممة التداخؿ بيف الرش بالثياميف بالتركيز 100ممغـ.لتر1-والرش باالالر أعمى قيمة

لمحتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ الكمي بمغ  61.23ممغـ100/غـ وزف رطب ,وكاف التداخؿ بيف معاممة
المقارنة لمثياميف والمعاممة بالتركيز 750ممغـ.لتر1-تأثير معنوي وأعطت

لمبصيالت بمغ 5.64غـ.

أعمى معدؿ لموزف الرطب

Effect of Thiamine (B1) and Alar on Growth, Flowering and Bulbs Production of Iris Plant
(Iris spp.
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ABSTRACT
This experiment was conducted during October 2015 to June 2016 at the Lath
house , College of Agriculture / University of Kirkuk , to study the effect of
spraying thiaman concentrations (0,100, 200) mg. L-1 and Alar concentrations
(0,750) mg.L-1 on the growth , flowering and bulbs production of Iris cultivar
(Gemengd), The results show that: Treatment of thiamine at (100) mg.L-1,
increase significant in leaf area 10.79 cm2 , and increase in total chlorophyll
content (60.98) mg / 100 g wet weight. Treatment of spraying Alar (750) mg .L-1
to a reduction in plant height (51.60) cm, and least flower stalk (20.63) cm .
Interactions between the spraying levels thiamine and Alar significant effect , as
it gave the treatment spraying thiamine (100) mg.L-1 and Alar(750) mg.L-1
increased of total chlorophyll content (61.23) mg/100g wet Wight, Treatment the
control of thiamine and conc. of Alar (750) mg.L-1 highest of wet weight of the
bulblets (5.64) g .
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المقدمة :

يعد نبات األيرس (السوسف)  Iris spp.مف بيف ابصاؿ الزينة الميمة التي ينتشر زراعتيا في الحدائؽ  ,وىو بصؿ مزىر

يكوف سوقا أرضية قد تكوف ابصاال حقيقية  ,او ريزومات ,وينتمي الى العائمة السوسنية ( , )Iridaceaeوترجع تسمية الجنس

 Irisالى الكممة االغريقية ومعناىا (قوس قزح) تعبي ار عف االلواف المتعددة لنورتو (ابو دىب  1992,و خطاب ووصفي ,)1988
1

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

83

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 17العدد ( ) 2027 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

تعتبر منطقة حوض البحر االبيض المتوسط والياباف الموطف االصمي ليا  ,وترجع اىمية االيرس لما ليا مف أستخدامات واسعة

الغراض طبية واستخدامات كنباتات زينة ( , )2012,Tahaوكاطار لمحدائؽ المنزلية والصخرية ويزرع في الحدائؽ داخؿ احواض

ومجرات الزىور  ,وبيف الشجيرات واالشجار فضال عف استعماؿ ازىاره بنجاح في التنسيؽ الداخمي كأزىار قطؼ  ,اذ تعيش الزىرة
عدة أياـ بعد قطفيا (أبو دىب  1992,والسمطاف وأخروف  .)1992,أف الفيتامينات ىي مركبات عضوية تؤثر بتراكيز واطئة في
العمميات الحيوية في الخمية  ,واف معظـ النباتات الراقية تستطيع تكويف معظـ الفيتامينات الضرورية لنموىا(محمد و مرغنى
 , )1996,ومف بيف اىـ الفيتامينات ىو الثياميف (فيتاميف  (B1وىو عبارة عف مادة بمورية بيضاء الموف التذوب في األيثر
والكموروفورـ ولكنيا تذوب في الماء( (1996 ,Rindiوالثياميف يمكف اف تكوف بمثابة مرافؽ انزيمي لنزع الكاربوكسيؿ مف
االحماض الكيتونية ( , )a-Keto acidمثؿ حامض البيروفيؾ وحامض الكيتو-جموتاميؾ ( )keto-glutamicالذي لو دور ميـ
في التمثيؿ الغذائي لمكاربوىيدرات والدىوف (1987 , Oertliو  Belangerوأخروف  , )1995 ,كما أنو اساسي لنقؿ الطاقة
 trans ketolationفي مسار بنتوز الفوسفات المسار الذي يجيز الرايبوز الخاص ببناء الحامض النووي  ,أضافة الى أسيامو في
عممية بناء مركب NADPالالزـ لمختمؼ المسارات ( ,1992 , Kawasakiمحمد و مرغنى , )1996 ,فقد بيف Nahed

وأخروف ( (2009أف أستخداـ عدة تراكيز مف الثياميف ( )200,100,50ممغـ.لتر

1-

قد حسنت مف صفات النمو الخضري لنبات

الكالديولس  Gladiolus grandiflorus L.عند التركيز  100ممغـ.لتر1-وسجمت افضؿ القيـ لمصفات المدروسة وأف زيادة
التركيز الى  200ممغـ  .لتر

1-

قد زاد مف محتوى السكريات و تركيز النتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ  ,وىذا مشابو لما توصؿ

اليو  Hashishوأخروف ( ) 2015خالؿ دراسة اجريت عمى نبات الكالديولس عف طريؽ رش النباتات بالثياميف

( )200,100,0ممغـ.لتر1-وبينت النتائج أف أعمى القيـ التي تـ الحصوؿ عمييا كانت عند التركيز  200ممغـ.لتر

1-

بالتراكيز

لجميع صفات

النمو الخضرية والزىرية .ووجد أف المعاممة بمعوقات النمو كاالالر تؤدي الى أعاقة النمو الخضري وانخفاضو  ,واف عمميا في
ذلؾ ىو مضاد لعمؿ الجبرليف  ,أ ذ تعمؿ عمى تثبيط تكويف الجبرليف في النبات  ,واف عمؿ معوقات النمو يتـ في القمـ النامية
عمى االقؿ  ,اذ تعيؽ االستطالة في ىذه االجزاء النباتية  ( .الخفاجي  , )2014 ,لالالر عدة أسماء تجارية وىي

(( )daminozide, Alar, B-Nine, SADH, B999كاخي  , )1994 ,ووجد  )2012(Tahaاف معاممة نبات االيرس باالالر

بتركيز  500ممغـ.لتر1-رشا عمى المجموع الخضري ادت الى التأخير في التزىير وانخفاض في طوؿ الحامؿ الزىري و أدى الى
انتاج اعمى عدد ووزف طري لمبصيالت  ,وبيف  Kazemiوأخروف ( )2014في دراسة لتاثير الرش باالالر بتراكيز(,1500,0

 )4500,3000ممغـ .لتر1-في النمو الخضري والزىري لنبات االقحواف Calendula officinalisوتبيف اف التركيز 4500

ممغـ .لتر1-ادى الى خفض في ارتفاع النبات , ,واستغرؽ اقؿ مدة الزمة لمتزىير عند التركيز  3000ممغـ .لتر1-مقارنة بمعاممة
المقارنة.

ونظ ار الىمية النبات مف الناحية التنسيقية واستخدامو في الزراعة في الحدائؽ وقطؼ االزىار وكنبات اصص ,فقد

اجريت ىذه الدراسة بيدؼ دراسة تأثير الرش بالثياميف واالالر في تحسيف صفات النمو وأزىار وانتاج االبصاؿ والبصيالت لنبات
االيرس النامي تحت ظروؼ محافظة كركوؾ والوصوؿ الى أفضؿ توليفة بيف العوامؿ المدروسة.
مواد وطرائق العمل :

نفذت التجربة في الظمة الخشبية التابعة لقسـ البستنة وىندسة الحدائؽ  /كمية الزراعة  /جامعة كركوؾ  /منطقة شوراو

الواقع  35.53شماالً و 44.38جنوباً  ,مف تشريف االوؿ  2015الى حزيراف  , 2016تـ الحصوؿ عمى االبصاؿ المستخدمة في
البحث مف ىولندا بواسطة احدى المشاتؿ االىمية الموجودة في محافظة كركوؾ (مشتؿ محمد) وقد انيى طور السكوف فييا,

زرعت االبصاؿ في أصص بالستيكية ذات سعة ( )4كغـ تربة وقطر ()23سـ ,في الموعد  , 2015/10/19وكانت تربة الزراعة

مكونة مف ( 1تربة مزيجية  2:بيتموس )  ,أخذت عينات مف التربة قبؿ الزراعة إلى مختبر دائرة الزراعة في كركوؾ لغرض
تحميميا مختبريا مف حيث الصفات الفيزيائية والكيمائية كما موضح في الجدوؿ (.(1
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جدول ( :)1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البحث 
المادة

النسجة

العضوية
g.kg-1

EC
ds.m-1

PH

رممية

5

0.11

7.6

K
mg.kg-1

P
mg.kg-1

N
mg.kg-1

20

0.79

1.18

غرين
طين
-1
g.kg
g.kg-1
80

40

رمل
g.kg-1
880

 تـ تحميؿ التربة في مختبر التربة والمياه في مديرية زراعة كركوؾ .
تـ نقع االبصاؿ بمبيد فطري لمدة 10دقائؽ قبؿ الزراعة  ,ثـ زرعت االبصاؿ في أألصص بواقع بصمة واحػدة فػي كػؿ أصػيص

وبعمؽ ضعؼ حجػـ البصػمة  ,وقػد تػـ إضػافة سػماد  )20:20:20:( N.P.Kبتركيػز ()1غـ.لتػر

1-

بواقػع دفعتػيف مػع مػاء الػري عنػد

ظيور الورقة الثالثػة مػف النبػات وأضػافة الدفعػة الثانيػة بعػد شػير مػف الدفعػة االولػى  ,وتػـ ري النباتػات بصػورة منتظمػة كممػا دعػت
الحاجة إلييا  ,واتبع برنامج وقائي أسبوعيا المكوف مف مبيد فطري وحشري لحيف نياية التجربة لغرض وقاية النباتات المزروعػة مػف
اإلصابات الفطرية والحشرية .نفذت التجربة وفؽ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة (  , ) RCBDبواقػع ثالثػة مكػررات  ,وخمػس
نباتات لكؿ وحدة تجريبيػة  ,وتضػمف الػرش بثالثػة مسػتويات مػف الثيػاميف ( )200 ,100 , 0ممغـ.لتػر

1-

االبصػاؿ  ,ومسػتوييف مػف

االالر () 750 , 0ممغـ.لتػر ,1-وتػـ عمميػة الػرش بعػد شػيريف مػف بػزوغ النباتػػات وذلػؾ فػي الصػباح البػاكر وحتػى البمػؿ الكامػؿ وتػػـ
استخداـ مادة ناشرة (شامبو االطفاؿ) لزيادة االلتصاؽ عمػى سػطح الورقػة  ,ودرسػت الصػفات التاليػة :ارتفػاع النبػات (سػـ) تػـ قياسػو
بواس ػػطة المس ػػطرة  ,المس ػػاحة الورقي ػػة (س ػػـ )2ت ػػـ حس ػػابو حس ػػب طريق ػػة( Gamielyوآخ ػػروف  , )1991 ,ومحت ػػوى األوراؽ م ػػف
الكموروفيؿ الكمي (ممغـ100/غـ وزف رطب) قدر كيميائياً بطريقػة السػحؽ باالسػيتوف ,المػدة الالزمػة لظيػور المػوف فػي الزىػرة األولػى

(يوـ) حسبت بعدد األياـ مف موعد زراعة األبصاؿ وحتى تفتح أوؿ زىرة في النبات ,طوؿ الحامؿ الزىري (سػـ) وتػـ قياسػو بواسػطة
المسطرة مف بداية ظيوره بيف األوراؽ إلى قاعدة الزىرة  ,الوزف الرطب لمبصيالت (غـ) تـ حسابيا بعد فصميا مف حوؿ االبصاؿ ,
ووزنيا بالميزاف الكيربػائي الحسػاس .واسػتخداـ البرنػامج االحصػائي ( (SASلتحميػؿ البيانػات  ,واعتمػاد اختبػار دنكػف متعػدد الحػدود
 Duncan's Multiple Range Testلمقارنة المتوسطات عند مستوى احتماؿ (( )0.05الراوي وخمؼ اهلل .)2000 ,

النتائج والمناقشة :

 -1صفات النمو الخضري

 : 1 -1أرتفاع النبات (سم)

يالحظ مف الشكؿ ( -1أ ,ب,ج) لـ يكف لمثياميف اي تأثير معنوي في معدؿ ارتفاع النبات  ,في حيف ادت معاممة الرش

باالالر الى إنخفاض ارتفاع النبات الى  51.60سـ وأختمفت معنوياً عف معاممة المقارنة الذي بمغ فيو معدؿ ارتفاع النبات 56.07

سـ  ,وقد يعزى ذلؾ لدوره في تثبيط فعالية المرستيمات تحت الطرفية مؤدية الى تقميؿ استطالة الساؽ (صالح  , )1990 ,وىذا
يتفؽ مع ماتوصؿ اليو  )2012(Tahaو Kazemiوأخروف ( , )2014ويوضح التداخؿ الثنائي لتأثير الثياميف واالالر بتفوؽ
معاممة المقارنة لالالر والمستوى  200ممغـ.لتر

1-

مف الثياميف معنوياً عمى معامالت التداخؿ وأعطى أكبر قيمة الرتفاع النبات بمغ

 56.82سـ  ,في حيف أدت المعاممة تداخؿ  750ممغـ.لتر

1-

مف االالرو  100ممغـ.لتر

1-

مف الثياميف الى إنخفاض في ارتفاع

النبات وأعطت اقؿ معدؿ  51.13سـ  .وقد يعزى ذلؾ لدور االالر بتثبيط فعالية المرستيمات تحت الطرفية مؤدية الى تقميؿ
استطالة الساؽ الذي تغمب عمى دور الثياميف (صالح . )1990 ,
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 : 2-1محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي (ممغم100/غم وزن رطب )

تشير النتائج في الشكؿ ( -2أ ,ب ,ج) أف أعمى معدؿ لمحتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ الكمي ظير عند المعاممة بالتركيز

100ممغـ.لتر

1-

مف الثياميف أذ بمغ  60.98ممغـ100/غـ وزف رطب واقؿ قيمة كانت عند معاممة المقارنة التي بمغ فييا

54.99ممغـ100/غـ وزف رطب  ,وقد يعود السبب الى أىميتو في المسار التخميقي لمكمورفيالت وتفاعالت أختزاؿ مواد الطاقة
 NADو NADPوبالتالي يؤدي الى زيادة نمو النباتات( El-Fawakhryو  2003,El-TayebوYoussefوأخروف ,)2004 ,
كما انو يعتبر مف مضادات االكسدة الذي يمنع االكسدة التي تحصؿ في النباتات ,ويشارؾ في عممية التمثيؿ الضوئي واف زيادة
التمثيؿ الضوئي يؤدي الى زيادة محتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ ( Sajjadوأخروف .)2015,وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو Sajjad

وأخروف ( )2015و Al-Abassiوأخروف ( . )2015بينما لـ يكف لالالر اي تأثير معنوي  .ومف التداخؿ الثنائي بيف الثياميف
واالالر نالحظ وجود فروقات معنوية اذ اعطت معاممة التداخؿ بالتركيز 100ممغـ.لتر

1-

مف الثياميف الرش باالالر أعمى محتوى

لمكمورفيؿ الكمي وبمغ  61.23ممغـ100/غـ وزف رطب وأقؿ قيمة كانت عند معاممة التداخؿ بيف المقارنة لمثياميف والرش باالالر
الذي بمغ  53.83ممغـ100/غـ وزف رطب .
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 : 3-1المساحة الورقية الكمية (سم)2

تظير النتائج في الشكؿ (-3أ ,ب ,ج) اف اعمى معدؿ لممساحة الورقية ظير عند المعاممة بالتركيز 100ممغـ.لتر1-مف

الثياميف اذ بمغ  10.79سـ 2متفوقة عمى التركيز 200ممغـ.لتر1-الذي بمغ فيو  10.16سـ , 2وقد يعزى ذلؾ الى دور الثياميف في

زيادة مستوى السايتوكانينات والجبرلينات الموجودة في داخؿ النبات وبعض عوامؿ النمو االخرى التي تؤثر في النسيج االنشائي

وتعزيز نمو النبات(Yosefو ,)2003 ,Talaatفضال عف تحفيز نمو الخاليا النباتية وأنقساميا( Abdel Azizوأخروف )2010 ,

وبالتالي ادى الى زيادة المساحة الورقية لمنباتات المعاممة وىذا يتفؽ مع  Al-Abassiوأخروف ( ,)2015ولـ تؤدي المعاممة
باالالر او تداخمو مع الثياميف الى فروؽ معنوية في مساحة الورقة .
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 :2صفات النمو الزهري

 : 1-2المدة الالزمة لظهور المون في الزهرة ( يوم )

تبيف النتائج في الشكؿ (-4أ ,ب ,ج) اف الرش بالثياميف عند التركيز 100ممغـ.لتر

1-

ادى الى زيادة المدة الالزمة لظيور الموف

في الزىرة الذي بمغ 136.77يوـ مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت  134.94يوـ  ,وقد يعود السبب في ذلؾ كما ذكر سابقا لدور
الثياميف في زيادة السايتوكاينينات والجبرلينات الداخمية التي تعمؿ عمى التحفيز عمى نمو الخاليا النباتية وانقساميا والذي بدوره
يحفز عمى التزىير ,وكذلؾ دوره في زيادة صبغات البناء الضوئي التي تنعكس ايجابيا عمى عممية البناء الضوئي ومف ثـ زيادة
تراكـ الكربوىيدرات وبالتالي زيادة االنتاج ,وحسف بذلؾ مف صفات النمو الخضري واعطاء مساحة ورقية جيدة لذلؾ انتجت نباتات
قوية الحتوائيا عمى صبغات البناء الضوئي وامتالكيا محتوى كموروفيؿ عالي بكميات اكبر مف المقارنة مما يؤىميا إلعطاء صفات
تزىير او ازىار عالية الجودة  ,وىذا ما اشار اليو العبدلي ( )2012و  Mansouriوأخروف ( , )2014في حيف كاف لالالر تأثي ار

معنوياً أذ ادت معاممة الرش بالتركيز  750ممغـ.لتر1-مف االالر الى التبكير في المدة الالزمة لظيور الموف في الزىرة أذ أعطت

مدة  135.00يوما مقارنة بمعاممة المقارنة الذي بمغ 136.76يوما  ,وقد يعزى السبب في ذلؾ الى اف االالر ىو احد معوقات

النمو الذي يعمؿ مضادا لمجبرليف مما يقمؿ تركيزه في النبات و بالتالي يثبط النمو الخضري وبذلؾ تتجو النباتات لالزىار مبك ار

نتيجة لتراكـ المواد الغذائية وبذلؾ يكوف لو دو اًر محف اًز لالزىار ,اما التداخؿ الثنائي بيف الثياميف واالالر نجد اف معاممة التداخؿ بيف

الرش بالتركيز 100ممغـ .لتر 1-مف الثياميف ومعاممة المقارنة لالالر قد ادت الى التبكير في التزىير وأعطت 133.95يوما لظيور
الموف في الزىرة .
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 : 2-2طول الحامل الزهري (سم)

تظير النتائج في الشكؿ (-5أ,ب,ج) بعدـ وجود فروؽ معنوية في معدؿ طوؿ الحامؿ الزىري بتأثير الثياميف ,أذ أعطت

المعاممة بالتركيز صفر ممغـ.لتر1-مف الثياميف اعمى معدؿ في طوؿ الحامؿ الزىري بمغ  22.85سـ مقارنة بالمعاممة بالتركيز

 100ممغـ.لتر1-الذي اعطى اقؿ معدؿ في طوؿ الحامؿ الزىري والذي بمغ  21.12سـ  ,كما ادت معاممة الرش باالالر عند

التركيز  750ممغـ.لتر 1-الى تقميؿ في معدؿ طوؿ الحامؿ الزىري الذي بمغ 20.63سـ مقارنة بمعاممة المقارنة الذي بمغ
ياب أو تَثبِ ِ
إنخفاض ِ
طوؿ الحامؿ الزىري الى ِغ ِ
ِ
يط ِ
22.24سـ  ,وقد يعود سبب
الخاليا َوِز َ
يادةَ
ِّب إستِطالَةَ َ
دور الجبرليف الّذي ُي َسب ُ
إنق ِ
ِ
آخروف ) )2007و . )2012( Tahaأمابالنسبة لمعامالت التداخؿ فيالحظ
ساميا  .وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو  Blanchardو
َ
اف معاممة تداخؿ  200ممغـ.لتر1-مف الثياميف وصفر ممغـ .لتر

1-

مف االالر أعطت أطوؿ حامؿ زىري بمغ 23.88سـ ولـ

تختمؼ معنوياًعف معاممة المقارنة اال اف المعاممتيف تفوقتا معنوياًعمى بقية المعامالت واىميا معاممة تداخؿ  200ممغـ.لتر
لمثياميف و 750ممغـ.لتر

1-

لالالر والتي أعطت أقصر حامؿ زىري بمغ 18.81سـ .
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 :3معدل الوزن الرطب لمبصيالت/نبات (غم)

يالحظ مف نتائج الشكؿ (-6أ ,ب ,ج) عدـ تأثر صفة معدؿ الوزف الرطب لمبصيالت بمستويات الثياميف  ,في حيف تفوقت
المعاممة باالالر في أعطاء أعمى معدؿ في الوزف الرطب لمبصيالت بمغ  5.40غـ مقارنة بمعاممة المقارنة الذي أعطى أقؿ وزف

رطب بمغ  4.26غـ  ,وقد يعزى السبب في ذلؾ الى اف االالر ىو احد معوقات النمو الذي يعمؿ مضادا لمجبرليف اي مثبط النتاج
الجبرليف مما يقمؿ تركيزه في النبات والتي سوؼ تزيد قوة التراكـ لنواتج التمثيؿ وبالتالي يثبط النمو الخضري وىذا يؤدي الى تراكـ
الكاربوىيدرات وزيادة االنتاج  .وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو  .)2012(Tahaأبو زيد  )2000( ,في زيادة الوزف الطري لمبصيالت
االيرس عند الرش باالالر ,وكاف لمتداخؿ الثنائي بيف الثياميف واالالر اث اًر معنوياً في صفة معدؿ الوزف الرطب لمبصيالت اذ

اعطى معاممة المقارنة لمثياميف والمعاممة بالتركيز  750ممغـ.لتر1-أعمى وزف رطب بمغ  5.64غـ مقارنة بالمعاممة بالتركيز200
ممغـ.لتر

1-

ومعاممة المقارنة باالالر الذي اعطى اقؿ وزف رطب لمبصيالت والذي بمغ 4.03غـ .
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نستنتج مف خالؿ الدراسة أف معاممة الرش بالثياميف عند التركيز 100ممغـ.لتر

1-

أدت الى زيادة في المساحة الورقية و محتوى

األوراؽ مف الكموروفيؿ الكمي ,وأدت معاممة الرش باالالر عند التركيز 750ممغـ.لتر

1-

الى أنخفاض في إرتفاع النبات  ,وأختزاؿ

في طوؿ الحامؿ الزىري  ,و زيادة في الوزف الرطب والبصيالت .لذا نوصي الرش بالثياميف بتراكيز مختمفة اقؿ واكثر مف 100

ممغـ .لتر

1-

المكانية تحسيف صفات النمو واالزىار وأنتاج البصيالت ,ونوصي الرش باالالر عند التركيز  750ممغـ .لتر,1-

لتحسيف صفات النمو واالزىار وحاصؿ البصيالت ودراسة أمكانية الرش بتراكيز أعمى.
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