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المستخمص

 غرب العراق عمى صنف البصل أحمر محمي بهدف تحديد أفضل كثافة/ في منطقة راوه2010 و2009 نفذت هذه الدراسة لمموسمين

( لغرض تقميل نسبة اإلصابة بالبياض ألزغبي وتحسين صفات النمو الخضريRedomil MZ 72 WP) نباتية وأفضل توقيت لرش المبيد

 سم بين نبات وأخر وستة مواعيد لرش30, 25, 20, 15, 10 ; استخدمت الكثافات النباتية.والزهري بما يحقق أفضل حاصل لمبذور

 من الشماريخ الزهرية ورشة%50  رشة عند ظهور، عند الموعدين األول والثاني، يوم من الزراعة60 ،المبيد هي; بعد شهر من الزراعة

 سم بين نبات وآخر أعطت25  أوضحت الدراسة أن المسافة، فضال عن معاممة المقارنة بدون رش،عند اكتمال ظهور الشماريخ الزهرية

 إذ حققت أعمى نسبة تزهير وأعمى عدد شماريخ زهرية وأعمى نسبة عقد واقل نسبة نباتات مصابة وأعمى حاصل بذور،أفضل النتائج
 كانت معاممة. بالتتابع،،1-هكتار. كغم408.48 و%14.86 ،%64.27 ،1- نبات. شمراخ2.99 ،%63.75 بوحدة المساحة بمغت

، سم بين نبات وآخر األفضل من بين بقية المعامالت25  يوم من الزراعة وبكثافة نباتية60 الرشتين الوقائية األولى بعد شهر والثانية بعد
 خفض نسبة اإلصابة وبالتالي أعمى، نسبة العقد، عدد الشماريخ الزهرية، نسبة التزهير،إذ حققت تفوق معنوي في عدد األنصال األنبوبية
423.63 و%4.38 ،%80.41 ،1-نبات. شمراخ3.17 ،% 64.44 ،1-نبات. نصل9.92(  إذ بمغت،حاصل لمبذور في وحدة المساحة

.) بالتتابع،1-هكتار.كغم

. كثافاث، فطزياث، يزض، إصابت:كهًاث يفتاحيت
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ABSTRACT
This study was conducted during the seasons 2009 and 2010 using local Red onion cultivar in order to determine
the plant densities (the best distance between the plants) and the timing control (the best time to spray fungicide)
for the purpose of reducing Downy Mildew (DM) incidence and severity, to improve the quality of vegetative
growth and flowering in order to achieve high seed yielding. The distances 10, 15, 20, 25, and 30 cm between the
plants were used, and six dates of spraying the fungicide (Redomil MZ 72 WP) was attempted; after one month
of planting, after 60 days of planting, twice spraying one after one month followed with another after a month,
when reveal 50% of flowering racemes, and after 100% of the plants was flowering, as well as the comparison
treatment without spraying. This study revealed that the plant density 25 cm between the plants was the best
among the other plant densities, where given the highest % of flowering, number of blossoms racemes plant-1, %
of floral fertilization, reduction in % of infection with DM, so was obtained the highest production of seeds,
reaching; 63.75%, 2.99 racemes/plant, 64.27%, 14.86 %, and 408.48 kg.ha-1., respectively. Results also showed
that treating the plants two times with the fungicide, the first after one month followed with another after a
month and using the plant density 25 cm between the plants was achieved a significant increase on a number of
tubular blade, %of flowering, number of blossoms raceme.plant-1, %of floral fertilization, reduction in %of
infection with DM, so was obtained the highest production of seeds, reaching ; 9.92 Blades.plant-1, 64.44 %, 3.17,
80.41 %, 4.38 %, and 423.63 kg.ha-1., respectively.

Kay words: infection, diseasn, funy, densities.
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استخدام المبيدات الفطرية الكيماوية ،الزراعة البينية مع

المقدمة

محاصيل أخرى ،العالج الحراري ،األصناف المقاومة ،الدورة

يعد البصل  )Allium cepa L.( Onionاحد أىم محاصيل

الزراعية والعمميات الزراعية المختمفة (.)16 ،14 ،9 ،8 ،6

الخضر الشتوية التي يجب توفيرىا عمى مدار السنة وذلك

لقيمتو الغذائية العالية لما يحتويو من كاربوىيدرات وكوسيمة

وبالنظر لقمة الدراسات التي أجريت عمى ىذا المرض في

عالجية في تحسين اليضم وتنشيط القمب ومعالجة الروماتزم

العراق فقد جاءت ىذه الدراسة لتتناول تأثير كثافات نباتية

مختمفة  Plant densitiesمتمثمة بمسافات الزراعة وتداخميا

( 10و .)11يشكل صنف البصل األحمر المحمي (قيد

مع موعد المكافحة لممرض  Timing of controlبيدف

الدراسة) أىمية كبيرة بين أصناف البصل الشائعة المحمية

الوصول عمى أفضل مسافة زراعة وأفضل موعد لممكافحة

منيا والمستوردة بسبب قيمتو الغذائية العالية وتحممو لمخزن

تتحقق عنده أفضل مواصفات نمو خضري وحاصل بذور

لفترات طويمة نسبيا وذلك النخفاض محتواه من الماء وزيادة

بأقل نسبة إصابة.

المادة الجافة( .)13يعد مرض البياض ألزغبي عمى البصل
Onion

on

Mildew

Downy

والمتسبب

المواد وطرائق العمل

عن

بيدف تحديد بعض العوامل المؤثرة في نسبة اإلصابة

الفطر( )Peronospora destructor Berk capsمن
العوامل المحددة إلنتاج البصل في الع ارق فقد ظير المرض

بالبياض ألزغبي وانعكاس ذلك عمى النمو وكمية الحاصل من

مؤخ ار وبشكل وبائي في مناطق اإلنتاج الرئيسية من العراق

البذور لمحصول البصل لمصنف احمر محمي فقد أجريت ىذه

(نينوى ،أعالي الفرات ،أبو غريب ،الخالص ،البصرة

الدراسة لمموسمين  2009و 2010في منطقة أعالي الفرات

وسامراء) فضال عن كونو يصيب محاصيل أخرى مثل الثوم

قضاء راوه ( 200كيمومتر غرب الرمادي والتي تشتير بزراعة

دواعي تحسين اإلنتاج كما ونوعا ( .)17تشكل الرطوبة

تجربتين:

النسبية العالية ( )%70ودرجات الح اررة المعتدلة (20 –18

التجربة األولى

محصول البصل) في احد حقول المزارعين .شممت الدراسة

والكراث ،إن وقاية ىذا المحصول من ىذا المرض يعد من

م )0ىي الظروف المثالية لنمو الفطر المسبب لممرض

تتضمن زراعة فسقة محصول البصل الصنف أحمر محمي

وتطوره ،إذ يتمكن الفطر خالليا أن يعيد دورة حياتو كل 10

ذات قطر ( 250مممتر) عمى مسافات مختمفة بيدف تحديد

– 15يوما ،وتبدأ اإلصابة بالمظير ألزغبي وظيور حوامل

أفضل كثافة نباتية ،حيث شممت خمسة مسافات زراعة ىي
( = T1معاملة المقارنة ( 10سم) 15 =T2 ،سم20 =T3 ،
سم 25 =T4 ،سم 30 =T5 ،سم) .زرعت بتاريخ

العمب السبورية (السبورانجيا  )Sporangiaعمى األوراق
والشماريخ بمون بنفسجي ثم بمون اصفر تدريجيا بعدىا تصبح
غائرة

 2009/10/15عمى جانب واحد من المرز والمسافة بين

نوعا ما ( 11و .)17كما أشار Hildebrand

مرز وآخر  75سم وطول المرز الواحد  3أمتار ،استعمل

و )12( Suttonإلى أن لمظروف البيئية المتمثمة بشدة

تصميم القطاعات الكاممة المعشاة في تنفيذ التجربة (خمسة

اإلضاءة ودرجات الح اررة والرطوبة النسبية تأثي ار معنويا عمى
نسبة تحرر وانطالق السبورات

معامالت بثالثة مكررات) .أجريت عمييا كافة عمميات خدمة

Triggering spore

المحصول التي أشار إلييا  Al-AbdalyوAl- Aubaidy

 .releaseاعتمد كل من  Royو)15( Wakeham
االختبارات السيرولوجية (المصمية)

(3

باستخدام األجسام

التجربة الثانية

المضادة نوع ) M- Immunoglobulin (IgMأحادية

اعتمدت أفضل كثافة نباتية (مسافة بين نبات وآخر) تم

النسيمة  Monoclonalالمتخصصة لجدار العمب السبورية

الحصول عمييا من نتائج الموسم السابق في تنفيذ تجربة

الخاصة بالفطر ) )Peronospora destructorفي

تحديد أفضل توقيت لعممية الرش ،حيث نفذت ستة مواعيد

تشخيص أنواع الفطر المسبب لمرض البياض ألزغبي عمى

رش من المبيد الفطري ( ( Ridomil MZ 72بمعدل

البصل .اتبع الباحثون طرقاً عديدة في مقاومة المرض منيا

1-

2.5غم.لتر ( ،)8فضالً عن معاممة المقارنة بيدف تحديد

استراتيجيات اإلدارة المتكاممة لممرض قيد البحث ،يشمل ذلك
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أفضل موعد لمكافحة ىذا المرض وانعكاس ذلك عمى نمو

متباعدة معنويا في عدد األنصال األنبوبية ،إذ حققت نباتات

وحاصل بذور البصل صنف احمر محمي ،وكانت المعامالت

المعاممة الخامسة المزروعة عمى مسافة  30سم بين نبات

كاألتي ( = T1معاممة المقارنة = T2 ،رشة بعد شير من

وآخر أعمى عدد لألنصال مقارنة بأقل عدد ليا تحقق عند

الزراعة = T3 ،رشة قبل ظيور الشماريخ الزىرية ( 60يوم

معاممة المقارنة (10سم) ،إذ بمغت  11.45و،6.23

بعد الزراعة) =T4 ،رشة عند الموعد األول والثاني= T5 ،

بالتتابع ،يمكن أن يعزى ذلك إلى شدة التنافس الحاصل عمى

رشة عند ظيور  % 50من الشماريخ الزىرية = T6 ،رشة

الماء والعناصر الغذائية نتيجة زيادة الكثافة النباتية في وحدة

عند اكتمال ظيور الشماريخ الزىرية) نفذت التجربة ضمن

المساحة مما يؤدي إلى خفض مؤشرات النمو الخضري (.)7

تصميم القطاعات العشوائية الكاممة بستة معامالت بثالثة

أوضحت نتائج الجدول  1إلى تفوق ارتفاع نباتات المقارنة

مكررات وأجريت عمييا كافة عمميات الخدمة الموصى بيا.

معنويا ،إذ بمغ  82.36سم مقارنة بأوطأ ارتفاع 54.62

وقورنت المتوسطات حسب اقل فرق معنوي عمى مستوى

سم حققتو نباتات المعاممة الخامسة المزروعة عمى مسافة 30

احتمال .0.05

سم بين نبات وآخر ،ويمكن أن يعزى السبب إلى استطالة

الصفات المدروسة

النباتات نتيجة قمة اإلضاءة فيما بين النباتات ،اذ ان التظميل

أخذت القياسات أدناه لمتوسط خمسة نباتات انتخبت عشوائيا

او قمة االضاءة تحفز عمل الجبرلين الذي يؤدي بدوره الى

من كل وحدة تجريبية.

زيادة استطالة النباتات (كثافة نباتية عالية) في معاممة

المقارنة.

مؤشرات النمو الخضري وتضمنت

عدد األنصال األنبوبية :أخذت عند ظيور  %50من

 .2مؤشرات التزهير

ابتداء من مستوى سطح التربة إلى
ارتفاع النبات :تم القياس
ً
قمة أعمى ورقة.

المختمفة في صفة نسبة تزىير النباتات ،إال انو ظير تفوق
في معدل عدد الشماريخ الزىرية في نباتات المعاممة الرابعة

مؤشرات التزهير وتضمنت

(مسافة  25سم) بمغ  2.99مقارنة بمعدل عدد الشماريخ

بينت نتائج جدول  1عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت

الشماريخ الزىرية.

نباتات معاممة المقارنة والبالغ  ،1.20ويمكن أن تعزى أسباب

نسبة النباتات المزىرة بإتباع المعادلة األتية:

التفوق ىذا إلى إن مسافة الزراعة  25سم قد أتاحت لمنباتات

نسبة النباتات المزهرة= عدد النباتات المزهرة \ العدد الكمي
لمنباتات100 X

ظروف أكثر مالئمة لمنمو المبكر مما أدى إلى دفع النباتات

عدد الشماريخ الزىرية /نبات.

باتجاه التزىير المبكر واعطاء اكبر عدد من الشماريخ مقارنة

قطر النورة الزىرية (سم).

بمسافات الزراعة األخرى ،تتفق ىذه النتيجة مع ما وجده

نسبة العقد باعتماد المعادلة األتية:

ألمرسومي ( .)1أما بالنسبة لصفة قطر النورة الزىرية فقد

نسبة العقد= عدد األزهار العاقدة\ العدد الكمي لألزهار100 X

تفوقت نباتات المعاممة الخامسة والرابعة معنوياً عمى باقي

حاصل البذور لمنبات (غم /نبات) :ناتج من قسمة مجموع

لمنورة الزىرية ظير في نباتات معاممة المقارنة والتي اعطت

مؤشرات حاصل البذور وتضمنت

المعامالت ،إذ بمغ  5.37و ،5.33بالتتابع مقارنة بأقل قطر

حاصل بذور الوحدة التجريبية عمى عدد النباتات في الوحدة

 2.50سم ،تفوقت نباتات المعاممة الرابعة معنويا عمى بقية

نفسيا وحسب حاصل البذور كغم.ىكتار.1-

المعامالت في صفة نسبة العقد بإعطائيا أعمى نسبة عقد

نسبة النباتات المصابة بإتباع المعادلة األ تية

بمغت  %64.27قياساً بنباتات المقارنة والتي

نسبة النباتات المصابة= عدد النباتات المصابة\ عدد النباتات

بمغت

 %60.18يمكن تفسير أسباب تفوق نباتات المعاممة الرابعة

الكمي100 X

في صفات التزىير يرجع إلى تأثير مسافة الزراعة (الكثافة

النتائج والمناقشة

النباتية) في توفير ظروف مناسبة لمنمو والتبكير في الوصول

التجربة األولى .1:مؤشرات النمو الخضري :أشارت نتائج

إلى الحجم الحرج لمنبات  Critical sizeوالذي عنده

الجدول  1إلى تفوق النباتات المزروعة عمى مسافات زراعة
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تستجيب النباتات بشكل اكبر وأفضل لمحفز االرتباع

وحدة المساحة من البذور ،تتماشى ىذه النتيجة مع ما أشار

 ،)5( Vernalizationوبالتالي أعمى حاصل بذور (.)2

اليو باحثون آخرون ( 4و .)9

 .3نسبة النباتات المصابة

التجربة الثانية

أشارت نتائج الجدول  1إلى أن الكثافة النباتية لممعاممتين

 .1صفات النمو الخضري :بينت النتائج في جدول  2تفوق

إذ

المعاممة األولى ،إذ تفوقت نباتات المعاممة الرابعة معنويا

بمغت %13.76و ،%14.86بالتتابع مقارنة بنسبة اإلصابة

عمى نباتات معاممة المقارنة في صفة عدد لألنصال

الخامسة والرابعة قد سببت خفض معنوي في نسبة اإلصابة
بمرض

البياض

ألزغبي

في

نباتات

البصل،

النباتات التي تم رشيا وقائيا وبمختمف المواعيد مقارنة بنباتات

المرتفعة في نباتات المعاممة المقارنة والتي بمغت ،%27.38

األنبوبية ،إذ بمغ  9.92و 8.69نصالً ،بالتتابع ،تشير ىذه

يمكن أن يعود السبب إلى أن زيادة الكثافة النباتية توفر
درجات ح اررة مالئمة ( 15 –10م )0ورطوبة نسبية عالية

النتيجة إلى توقيت رش المبيد عند ىاتين المرحمتين من النمو

قد أكسبت النباتات حماية ضد اإلصابة بالمرض مما أعطاىا

خصوصا في الصباح مالئمة لنمو وانتشار المسبب المرضي

نموا خضريا متمي از مقارنة بتمك التي لم تكافح ،كما أظيرت

Micro

النتائج أن النباتات التي رشت وقائياً لمرتين في المعاممة T4

( .)17تشير النتائج إلى أن تقميل الكثافة النباتية قد سبب
اختزال معنوي في نسب اإلصابة بمرض البياض ألزغبي عمى

ارتفاع النباتات فييا  59.65سم مقارنة بأوطأ ارتفاع ظير

في نباتات معاممة المقارنة التي اعطت  51.47سم ،تتفق

البصل ،إذ تتيح زيادة المسافة بين النباتات لمتيارات اليوائية

ىذه النتيجة مع ما توصل إليو العديد من الباحثين المذين

( ،)12حيث توفرت ظروف بيئة مناخية دقيقة

 climateمثالية لنمو وانتشار الفطر المسبب لمبياض ألزغبي

قد تفوقت معنوياً في صفة االرتفاع لمنبات ،إذ بمغ معدل

في المرور بين النباتات مما يؤدي إلى خفض الرطوبة

أشاروا إلى كفاءة وتفوق المبيد  Ridomil MZ - 72عمى

النسبية واإلخالل بالظروف المثالية لنمو وتحقيق اإلصابة

العديد من المبيدات التي استخدمت في الحد من ىذا المرض

بالمرض ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو باحثون

(.)9، 8، 6

آخرون ( 4و.)14

 .2صفات التزهير

ازداد حاصل النبات الواحد من البذور بزيادة مسافات

ىاما في تحسين صفات التزىير الناتج عن خفض نسبة

كان لمرش الوقائي بالمبيد الفطري  Ridomil MZ - 72دو ار

 .4صفات الحاصل

الزراعة ،إذ تفوقت نباتات المعاممة الخامسة ( 30سم) معنويا
حيث حققت أعمى حاصل بذور بمغ  3.98غم.نبات

1-

اإلصابة بمرض البياض ألزغبي ،اتضح ذلك جميا من خالل

والذي

لم يختمف معنويا عن معدل حاصل بذور نباتات المعاممة

تفوق نباتات المعاممة ( T4رشتين أحدىما بعد شير من
الزراعة واألخرى بعد  60يوم من الزراعة) في نسبة التزىير

مقارنة بأقل حاصل بذور

وعدد الشماريخ الزىرية وقطر النورة الزىرية ونسبة العقد ،إذ

تحقق في نباتات المعاممة األولى والبالغ  0.74غم.نبات ،

و5.77

الرابعة والبالغ  3.77غم.نبات

1-

1-

أعطت نباتاتيا  %64.44و 3.17شمراخ .نبات

وقد انسحب ىذا التأثير عمى حاصل البذور لوحدة المساحة،
إذ بمغ لممعاممة الرابعة  408.48كغم.ىكتار

1-

1-

سم و ،%80.41بالتتابع مقارنة بنباتات المقارنة التي أعطت

مقارنة بأقل

% 62.77

حاصل نتج عن نباتات المعاممة األولى والبالغ 205.79

و2.17

شمراخ

.نبات

1-

و2.53

سم

و ،%59.28بالتتابع لمصفات ذاتيا ،يمكن تفسير ذلك إلى

كغم.ىكتار ،1-ويمكن تفسير ذلك إلى أن زيادة الكثافة النباتية

أن الرشتين الوقائيتين قد وفرت الحماية الكافية لمنباتات ضد

تناسبت طرديا مع زيادة ظاىرة التنافس عمى المواد الغذائية

اإلصابة بالبياض ألزغبي وانعكس ذلك ايجابياً عمى صفات

مواصفات مثالية لمنمو الخضري والزىري ،فضال عن ارتفاع

ترش بالمبيد مما انعكس سمبا عمى نسبة اإلصابة بالمرض

نسبة اإلصابة بالمرض قيد الدراسة مما أثر سمبا عمى حاصل

وبالتالي عمى صفات التزىير وصفات حاصل البذور ،تتفق

بين النباتات مما قمل من طاقة النباتات عمى إعطاء

التزىير وبالتالي عمى حاصل البذور مقارنة بالنباتات التي لم

ىذه النتيجة مع ما وجده باحثون آخرون ( 4و.)8
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معاممة المقارنة ،يشير ذلك إلى إن الرش الوقائي بالمبيد

 .3نسبة النباتات المصابة

الفطري  Ridomil MZ-72عند بداية نمو النباتات وقبل

أدى الرش بالمبيد الفطري  Ridomil MZ-72إلى تقميل

ظيور الشماريخ الزىرية كان أفضل توقيتا لمرش والذي أدى

نسبة النباتات المصابة بالبياض ألزغبي ،إذ ظير ذلك واضحا

في نتائج الجدول  ،2إذ بمغت نسبة اإلصابة نباتات المقارنة

إلى تقميل نسبة اإلصابة بالبياض ألزغبي ،فضالً عن إنتاج

والتي بمغت  ،% 4.38يشير ذلك إلى فعالية توقيت الرش

متميزة انعكس ذلك كمو عمى إعطاء أفضل حاصل بذور في

نباتات سميمة من المرض ذات مواصفات خضرية وزىرية

 %31.23مقارنة ألوطأ نسبة ظيرت في المعاممة الرابعة

وحدة المساحة .بناءاً عمى النتائج اوصي بأعتماد الكثافة

(الرش الوقائي) والذي يؤدي إلى تقميل نسبة اإلصابة بالمرض

النباتية لممعاممة الرابعة (مسافة زراعة  25سم بين نبات

وىذا يدعونا إلى اعتماد ىذا التوقيت لمرش بالمبيد بغية تقميل

وآخر) والتي قد حققت أفضل صفات نمو خضري وزىري

اإلصابة إلى الحد األدنى ،انسجمت ىذه النتائج مع ما توصل

لمبصل كما أدى إلى تحسين البيئة الدقيقة Micro climate

إليو باحثون آخرون ( 4و.)8

لمنباتات وتعطيل الظروف البيئية المناسبة لنمو الفطر

 .4صفات الحاصل

المسبب لمرض البياض ألزغبي من خالل تقميل الرطوبة

أظيرت النتائج بأن الرش بالمبيد الفطري Ridomil MZ

النسبية وزيادة تيارات اليواء بين النباتات مما يقمل من فرص

 72وبمختمف التوقيتات أدى إلى زيادة صفات حاصل البذور

اإلصابة ،من ناحية أخرى إن استخدام ىذه المسافة أو

والسبب يعود إلى الحالة الصحية لمنباتات والذي انعكس ذلك

الكثافة النباتية مع توقيت المكافحة الوقائية بالمبيد Ridomil

ايجابيا عمى صفات النمو الخضري ،صفات التزىير وصفات

حاصل البذور ،فقد أشارت نتائج جدول  2إلى تفوق نباتات

MZ 72

الزىرية حقق أفضل توليفة بين مسافة الزراعة وموعد

المعاممة الرابعة معنويا عمى نباتات معاممة المقارنة بإعطائيا

المكافحة مما أعطى أفضل نباتات بمواصفات نمو خضري

اعمي حاصل بذور لمنبات وحاصل بذور في وحدة المساحة

بمغ  3.99غم.نبات
بمغ  2.31غم.نبات

1-

1-

بعد شير من الزراعة وقبل ظيور الشماريخ

و 423.63كغم.ىكتار ،1-في حين

وزىري متميز انعكس بشكل واضح عمى حاصل البذور

1-

لمنبات الواحد ولوحدة المساحة.

و 245.87كغم.ىكتار  ،بالتتابع في

جدول  .1تأثير مسافات الزراعة في النمو وحاصل البذور ونسبة اإلصابة بالبياض ألزغبي في البصل األحمر المحمي
انصفاث
انًعايالث
T1
سى 15
سى 20
سى25
سى30
L.S.D

عدد
االَصال
االَبىبيت

ارتفاع
انُباث (سى)

َسبت
انتزهيز
()%

6.23
7.01
8.54
9.72
11.45
1.075

82.36
74.85
64.59
57.39
54.65
1.573

62.64
62.53
62.72
63.75
63.63
N.S

عدد
انشًاريخ
انزهزيت.
1َباث
1.20
1.22
2.06
2.99
2.39
0.508

قطز انُىرة
انزهزيت (سى)

َسبت
انعقد
()%

2.50
4.11
4.72
5.33
5.37
0.387

60.18
60.30
60.54
64.27
62.77
2.650

َسبت
انُباتاث
انًصابت
()%
27.38
26.24
16.49
14.86
13.76
1.611

حاصم
انبذور
1غىَ.باث

حاصم انبذور
1كغى.هكتار

0.74
2.12
2.78
3.77
3.98
0.484

205.79
375.92
382.97
408.48
351.75
7.637

جدول  . 2تأثير موعد المكافحة في صفات النمو وحاصل البذور ونسبة اإلصابة بالبياض ألزغبي في البصل األحمر المحلي
انصفاث
انًعايالث
)(T1انًقارَت بدوٌ رش
بعد شهز يٍ انزراعت
بعد  60يىو يٍ انزراعت
رشتيٍ(عُد انًىعد االول
وانثاَي)
عُد ظهىر %50يٍ
انشًاريخ انزهزيت
عُد اكتًال ظهىر
انشًاريخ
L.S.D

َسبت
انتزهيز
()%
62.77
62.15
62.44

عدد
انشًاريخ
انزهزيت
2.17
2.22
2.25

2.53
4.55
4.89

3.17

5.77

80.41

5.19

76.53

19.63

62.49

26.27

3.53

2.455

1.276

0.121

عدد االَصال
االَبىبيت

ارتفاع انُباث
(سى)

8.69
9.34
9.87

51.47
56.42
57.01

9.92

59.65

64.44

9.81

58.77

62.70

2.17

9.10

55.53

61.66

2.30

3.21

0.192

1.613

1.452

0.096

0.303
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َسبت انُباتاث
انًصابت
()%
31.23
10.34
08.36

حاصم انبذور
غىَ/باث

حاصم انبذور
كغى/هكتار

2.31
3.75
3.41

245.87
401.79
359.58

3.99

423.63
335.64

قطز انُىرة
انزهزيت (سى)

َسبت انعقد
()%
59.28
76.97
78.47

04.38

3.16

277.64
8.204
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