 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 2 :العدد2102 / 2 :

تأثير االسمدة العضوية في تراكيز عناصر النيتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ لثمار ىجيني الطماطة  Alysteو
Waaed
أ.د تركي مفتف سعد

د .فالح حسف عيسى

رشا حميد عكاب

المستخمص:
نفذت الدراسة في محطة االبحاث الزراعية التابعة لكمية الزراعة /جامعة المثنى والتي تقع عمى نير الفرات تحت
الزراعة المحمية خالؿ الموسـ ( )2013-2012بيدؼ دراسة تأثير االسمدة العضوية المختمفة عمى ىجينيف مف
الطماطة  Lycopersicon esculentum Millتضمنت الدراسة تأثير االسمدة العضوية مخمفات ابقار
اضيفت بكمية  % 5عمى اساس وزف التربة ولعمؽ  30سـ مف التربة قبؿ الزراعة ،بتموس اضيفت بكمية %5
عمى اساس وزف التربة ولعمؽ  30سـ مف التربة قبؿ الزراعة  ،ىيوبست 2غـ/ـ 2وعمى ثالث دفعات،
بايوىيومؾ1مؿ/ـ 2وعمى ثالث دفعات ومقارنة ىذه االسمدة مع االسمدة الكيميائية المضافة بمستوى
 140,120,120كغـ/ىكتار لكؿ مف  Kعمى ىيئة  K2S04وPعمى ىيئة سوبر فوسفات الكالسيوـ وNعمى
ىيئة يوريا نفذت كذلؾ معاممة خالية مف أي سماد .ليجيني الطماطة Alysteو Waaedضمف تصميـ
القطاعات العشوائية الكاممة  R.C.B.Dوبثالثة مكررات وتضمنت كؿ وحدة تجريبية  8نباتات ،وقورنت
المتوسطات باستعماؿ اختبار L.S.Dعند مستوى احتماؿ  0.05اخذت نماذج الثمار خالؿ الجني وقدر فييا
كؿ مف  N ,P ,Kويمكف تمخيص النتائج بما يأتي:
تفوؽ اليجيف Alysteعمى اليجيف  Waaedفي تركيز النيتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ في الثمار اذ بمغ
( 2.61و 0.44و  )%2.98عمى التتابع .
تفوقت معاممة التسميد الكيميائي في تركيز النيتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ في الثمار عمى معامالت التسميد
العضوي جميعيا وبمغت ( 3.05و 1.52و )%3.48عمى التتابع .
المقدمة:
محصوؿ الطماطة  Lycopersicon esculentum Millمف محاصيؿ الخضر الميمة في العالـ والعراؽ والتي
تتبع العائمة الباذنجانية ( Solanaceaالعبيدي  . )2006،المساحة المزروعة ليذا المحصوؿ في العراؽ تقدر

بػ  244169دونما زراعة مكشوفة وبناتج كمي يقدر ب ػ ػ  17358.8كغـ/ىكتار أو  1059537كغـ وبنسبة
مقدارىا  %29.0مف مجموع انتاج محاصيؿ الخضر في العراؽ حسب احصائية الجياز المركزي لعاـ 2011
(الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات . )2011,

ادت زيادة اعداد السكاف في العالـ الى زيادة الطمب عمى الغذاء وتركز االىتماـ بشكؿ كبير عمى رفع
معدالت االنتاج مف المحاصيؿ الغذائية بغض النظر عف النوعية ،مما ترتب زيادة معدالت استخداـ االضافات

الكيميائية (أ سمدة ومبيدات ) ونتيجة الستخداـ كميات كبيرة مف االسمدة النتروجينية بيدؼ الحصوؿ عمى اعمى
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انتاج مف وحدة المساحة ) Stopesواخروف )1996،عالوة عمى اف معدالت االضافة لأل سمدة الكيميائية
المستخدمة عند زراعة محاصيؿ الخضر كبيرة قياسا بالمحاصيؿ االخرى نظ ار المكانية زراعتيا في أكثر مف
موسـ واحد في السنة مما ادى الى تفاقـ وزيادة االثار الضارة بالصحة والبيئة والسيما االثر المتبقي مف النترات

التي تعد مف المركبات األكثر خطورة عمى صحة االنساف (عثماف .)2007،
اف السياسة الزراعية واالقتصادية السميمة البد اف تأخذ بنظر االعتبار المحافظة عمى سالمة البيئة وصحة
المجتمع ومف ثـ االىتماـ بتشجيع المنتجيف الزراعييف في اتباع الطرائؽ السميمة في التسميد التي تضمف انتاج
غذاء سميـ بنوعية جيدة  ,وتعد االسمدة العضوية مف االسمدة التي بالرغـ مف كوف محتواىا مف المغذيات
منخفض وتحريرىا لممغذيات بطيئا بسبب بطئ التحوؿ الى الصورة المعدنية اال انيا ذات فائدة كبيرة  ،فضال عف
مقدرتيا عمى احداث توازف غذائي جيد وخاصة بيف عناصر  Nو Pو Kومقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء كما
تحسف مف نفاذية ومسامية التربة ونشاطيا الحيوي كما أف وليا دور ميـ في خصوبة التربة (الزبيدي.)2007،

اضافة الى الدور االقتصادي لممنتجات العضوية كونيا تباع اضعاؼ المنتجات بالزراعة التقميدية وما تشكمو

االسمدة الكيميائية مف ضرر لمحيوانات والنباتات والبيئة لذلؾ اتجو المختصوف بيذا الجانب نحو التسميد
العضوي لم نباتات والتي اخذت مجاال واسعا في حيز التطبيقات الزراعية عمى نباتات الخضر والزينة واشجار

الفاكية (الزىاوي  .)2007وما تشكمو االسمدة الكيميائية مف ضرر لمحيوانات والنباتات والبيئة لذلؾ اتجو

المختصوف بيذا الجانب نحو التسميد العضوي لمنباتات واالستفادة مف المستخمصات النباتية الطبيعية والتي
اخذت مجاال واسعا في حيز التطبيقات الزراعية عمى نباتات الخضر والزينة واشجار الفاكية(العبادي .)2012،
وبناءا عمى ماتقدـ صمـ البحث الى المقارنة بيف التسميد التقميدي والتسميد العضوي باالسمدة المختمفة المحمية

والمستوردة وتأثيرىا في محتوى ثمار الطماطة مف Kو Pو. N
المواد وطرؽ العمؿ :
نفذت التجربة في الموسـ الزراعي  2013-2012في احد البيوت البالستيكية بمساحة ()9x56ـ في محطة
البحوث والتجارب الزراعية التابعة لكمية الزراعة جامعة المثنى الكائنة في منطقة اؿ بندر استخدمت بذور

الطماطة لميجينيف  Alysteو Waaedانبتت البذور بتاريخ 2012/9/5في االطباؽ الفمينية مع اجراء كافة
عمميات خدمة الشتالت وبعد تييئة تربة البيت البالستيكي لمزراعة نقمت الشتالت لمزراعة داخؿ البيت بتاريخ

 2012/10/19وكانت تحتوي الشتمو عمى  4اوراؽ حقيقية عمى مساطب بأبعاد (بعرض 0.9ـ وبطوؿ56ـ)
وقسمت الى  36وحدة تجريبية بمساحة 2ـ 2وتركت مسافة 0.5ـ بيف الوحدات التجريبية لتجنب خمط االسمدة

مع بعضيا وبمسافة  50سـ بيف النباتات .

نفذت التجربة لمتغيريف ىما ىجينيف الطماطة  Alysteو( Waaedممحؽ  )6واألسمدة العضوية بييئة (مخمفات
أبقار اضيؼ بمستوى % 5عمى اساس وزف التربة ولعمؽ  30سـ مف التربة قبؿ الزراعة  ،بتموس اضيؼ
بمستوى % 5عمى اساس وزف التربة ولعمؽ  30سـ مف التربة قبؿ الزراعة ،ىيوبست 2غـ/ـ2وعمى ثالث دفعات،
بايوىيومؾ1مؿ/ـ2وعمى ثالث دفعات) ومقارنة ذلؾ بمعاممة التسميد الكيميائي 140,120,120كغـ/ىكتار لكؿ
مف Kعمى ىيئة K2SO4و Pعمى ىيئة سوبر فوسفات الكالسيوـ و Nعمى ىيئة يوريا بالتتابع نفذت كذلؾ معاممة
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خالية مف أي سماد( .بعد تحمؿ تربة الحقؿ واالسمدة المستخدمة بممحؽ  1و 2و 3و4و )5واستخدـ تصميـ
القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوبثالث مكررات وتضمنت كؿ وحدة تجريبية  8نباتات ،وقورنت
المتوسطات باستعماؿ اختبار  L.S.Dعند مستوى احتماؿ . 0.05وكاف نظاـ الري بالتنقيط حيث كانت منقطو لكؿ

شتمة ،حضرت االرض لمزراعة بعد تقميب التربة وحراثتيا مرتيف بشكؿ متعامد وتنعيميا .
اخذت نماذج مف ثمار الطماطة وبشكؿ عشوائي لكؿ مكرر وبوزف جاؼ 0.5غـ وتـ ىضميا با ضافة  5مؿ
حامض الكبريتيؾ المركز ثـ اضيؼ  3مؿ مف حامض البيروكموريؾ الذي يعتبر حامض مؤكسد قوي يساعد عمى
اتماـ عمميات ىضـ العينة بوجود حامض الكبريتيؾ الذي يعمؿ عمى سحب جزيئات الماء مف العينة النباتية
فتصبح لونيا بني او اسود وبا ستمرار تسخيف العينة بيدوء عمى ىيتر حراري ( )Hot plateلمدة نصؼ ساعة
مع الرج و التحريؾ المستمر الى اف اكتممت عممية اليضـ ليصبح لوف المحموؿ رائؽ عديـ الموف كدليؿ عمى
اكتماؿ عممية اليضـ وأجري تقدير النسبة المئوية لمنيتروجيف  )%( Nقدر النيتروجيف الكمي بالتقطير بعد اضافة
ىيدرو -

كسيد الصوديوـ (10موالري) بواسطة جياز مايكروكمداؿ وتقدير النسبة المئوية لمفسفور)%(P

باستعماؿ مولبيدات االمونيوـ والقياس بالمطياؼ الضوئي  Spectrophoto meterعمى طوؿ موجي
882نانوميتر وتقدير النسبة المئوية لمبوتاسيوـ  )%( Kباستعماؿ جياز . Flame Photometer
النتائج والمناقشة :
النسبة المئوية لمنيتروجيف في الثمار
يتضح مف الجدوؿ ( ) 1وجود فروقات معنوية بيف ىجف الطماطة في نسبة محتوى ثمارىا مف اؿ Nفقد

تفوؽ اليجيف  Alysteمعنويا عمى اليجيف  Waaedفبمغت ) 2.61و)% 2.54عمى التوالي أي بنسبة زيادة
(. )%2.8
ومف الجدوؿ ذاتة يتضح وجود فروقات معنوية  ،وتفوؽ جميع معامالت التسميد عمى معاممة المقارنةT1

(تربة فقط) وكانت اعمى نسبة في المعاممة ( T2التسميد الكيميائي) والمتفوقة معنويا عمى بقية المعامالت وتمييا
معاممة (T3مخمفات ابقار) حيت اعطت ( 3.05و )% 2.74عمى التوالي بينما بمغت معاممة المقارنة
( , )% 2.28وكانت نسبة الزيادة لمعاممة التسميد الكيميائي والتسميد بمخمفات ا البقار مقارنة بمعاممة المقارنة
( )% 20.2 ، %33.8عمى التوالي كما كانت نسبة الزيادة لمتسميد الكيميائي مقارنة بالتسميد العضوي( .)%11
ويظير مف الجدوؿ ذاتو ظيور فروقات معن وية في التداخالت الثنائية بيف اليجف والمعامالت التسميدية

في النسبة المئوية لمنيتروجيف في الثمار فقد تفوقا اليجيناف  Alysteو Waaedمعنويا في معاممة (T2سماد
كيميائي) فبمغتا ( 3.10و )% 3.00عمى التوالي .بينما كاف اقؿ نسبة نيتروجيف بالثمار في معاممة المقارنة T1

لكال اليجينيف  Alysteو Waaedفبمغتا ( 2.30و )% 2.26عمى التوالي وكاف اوطأ نسبة لمنيتروجيف في الثمار
في السماد العضوي  T4لميجيف  Alysteفبمغ ( )%2.38بينما بمغ ( )%2.32في اليجيف. Waaed
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وقد يرجع السبب الى طبيعة التراكيب الوراثية لميجيف Alysteفي اعطاء نمو خضري جيد  ،وما يرافقو مف
عمميات نتح كبيرة  ،وامتصاص عناصر غذائية  ،وما يرافقو مف سحب العناصر الغذائية الجاىزة مف التربة ،
ومف ضمنيا عنصر النيتروجيف عمى ىيئة  NH4او NO3مف التربة مما زاد مف نسبتو في النبات التي تنتقؿ
بدورىا الى الثمار .
كما جاءت الزيادة بالنسبة المئوية ل ػ ػ Nعند المعاممة  T2قياسا بالمعامالت العضوية لربما يكوف نتيجة لمتسميد
الكيميائي باستخداـ اليوريا وسرعة ذائبية ىذا السماد وتجييزه العالي بالنيتروجيف والذي زاد مف جاىزية النيتروجيف
بالتربة والممتص مف قبؿ جذور النباتات وبالتالي زيادة تركيزه في اج ازء النبات ومنيا الثمار فيما يحتاج السماد

العضوي الى تحمؿ بايولوجي غالبا ما يكوف تدريجي.
جدول( )1تأثير معامالت التسميد المختلفة و هجن الطماطة  Alysteو  Waaedوالتداخل بينهما في تركيز
النيتروجين  %في الثمار

االسمدة
بايوهيومك

معدل
الهجن

Alyste

2.30

3.10

2.78

2.38

2.52

2.56

2.61

Waaed

2.26

3.00

2.70

2.32

2.46

2.52

2.54

معدل االسمدة

2.28

3.05

2.74

2.35

2.49

2.54

بدون تسميد

الهجن

)L.S.D(0.05

سماد
كيميائي

مخلفات
ابقار

لالسمدة=0.00900

بتموس

هيوبست

لميجف= 0.00520

لالسمدة xاليجف = 0.01273

النسبة المئوية لمفسفور في الثمار
يتضح مف الجدوؿ ( ) 2وجود فروقات معنوية بيف اليجف في صفة النسبة المئوية لمفسفور في ثمار الطماطة ،

فقد تفوؽ اليجيف  Alysteمعنويا عمى اليجيف  Waaedفبمغت القيـ ( 0.44و)% 0.43عمى التوالي أي بنسبة
زيادة (. )%2.3
يتضح مف الجدوؿ ذاتو تفوؽ جميع معامالت التسميد عمى معاممة المقارنة( T1تربة فقط) وكانت اعمى نسبة في
المعاممة (T2التسميد الكيميائي) وتمييا معاممة (T3مخمفات ابقار) حيت اعطت ( 0.52و )%0.47عمى التوالي
بينما بمغت معاممة المقارنة ( )% 0.38وكانت نسبة الزيادة لمعاممة التسميد الكيميائي والتسميد بمخمفات االبقار
مقارنة بمعاممة المقارنة ( )% 23.6 ، %36.8عمى التوالي كما كانت نسبة الزيادة لمتسميد الكيميائي مقارنة
بمخمفات االبقار ( )% 11وقد يعود السبب الى زيادة ىذا العنصر في االوراؽ والعناصر االخرى كالنيتروجيف في
نمو المجموع الجذري وزيادة قابميتو عمى امتصاص العناصر ومف ضمنيا عنصر الفسفور .
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اما عف تأثير التداخؿ الثنائي بيف الصنؼ واالسمدة فمـ يرتؽ الى مستوى المعنوية في صفة نسبة الفسفور
في الثمار .
كما جاءت الزيادة بالنسبة المئوية لمػ ػ Pعند المعاممة  T2لربما يكوف لزياد ة جاىزية الفسفور في التربة بوجود
سماد السوبر فوسفات الذي يحتاج الى رطوبة مناسبة لجاىزيتو مقارنة مع السماد العضوي ذو المحتوى الواطئ

مف الفسفور قياسا بسماد السوبر فوسفات والذي يحتاج الى توفر ظروؼ تحمؿ بايولوجي الطالؽ الفسفور
المعدني .
جدول( )2تأثير معامالت التسميد المختلفة و هجن الطماطة  Alysteو  Waaedوالتداخل بينهما في تركيز
الفسفور  %في الثمار

االسمدة
بدون تسميد

الهجن

سماد
كيميائي

Alyste

0.37

0.53

Waaed

0.38

0.51

معدل االسمدة

0.38

0.52

)L.S.D(0.05

مخلفات
ابقار
0.47
0.46
0.47

لالسمدة=0.01205

بتموس

0.40

هيوبست

0.43

0.39
0.40

0.42

0.44

0.44

0.43

0.42

لميجف=0.00696

بايوهيومك

معدل
الهجن

0.43

0.43
لالسمدة xاليجف =N.S

النسبة المئوية لمبوتاسيوـ في الثمار
يتضح مف الجدوؿ ( ) 3وجود فروقات معنوية بيف االصناؼ في صفة النسبة المئوية لمبوتاسيوـ في ثمار
الطماطة فقد تفوؽ الصنؼ  Alysteمعنويا عمى الصنؼ  Waaedفبمغت القيـ ( 2.98و)%2.91عمى التوالي

.

يتضح مف الجدوؿ ذاتو وجود فروقات معنوية بيف معامالت التسميد اذ تفوقت جميع معامالت التسميد
عمى معاممة المقارنة( T1تربة فقط) وكانت اعمى نسبة في المعاممة (T2التسميد الكيميائي) وتمييا معاممة

(T3مخمفات ابقار) حيت اعطت( 3.48و )% 3.14عمى التوالي بينما بمغت معاممة المقارنة (T1تربة فقط )
( (%2.61وكانت نسبة الزيادة لمعاممة ال تسميد الكيميائي والتسميد بمخمفات االبقار مقارنة بمعاممة المقارنة
( )% 20.30، %33.3عمى التوالي  ،كما كانت نسبة الزيادة لمتسميد الكيميائي مقارنة بالتسميد بمخمفات
االبقار( . )% 10.82وقد يعود السبب الى زيادة االمتصاص لػ ػ ػ ػ  Kمف السماد الكيميائي ومخمفات االبقار
لمحتواىا مف ىذا العنصر مما انعكس ايجابيا عمى تركيزه داخؿ انسجة الثمرة .

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No : 2 / 2014

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 2 :العدد2102 / 2 :

وكانت نسبة الزيادة لمبوتاسيوـ في الثمار بالتسميد الكيميائي الجاىز والذي زاد مف البوتاسيوـ بالثمار،
والى زيادة المحتوى الكموروفيمي  ،وزيادة كفاءة عممية التركيب الضوئي فتترتب عميو زيادة امتصاصو مف قبؿ
االوراؽ لسد حاجة النبات والسيما انو ناقؿ لممواد الكربوىيدراتية وم نشط لكثير مف االنزيمات .

ونالحظ مف الجدوؿ ظيور فروقات معنوية في التداخالت الثنائية بيف اليجف والمعامالت التسميدية في

النسبة المئوي ة لمبوتاسيوـ في الثمار فقد تفوؽ اليجيناف  Alysteو Waaedمعنويا في معاممة (T2سماد

كيميائي) فبمغتا ( 3.54و )%3.42عمى التوالي عمى باقي معامالت التداخؿ .بينما كاف اقؿ نسبة بوتاسيوـ

بالثمار في معاممة المقارنة  T1لكال اليجينيف  Alysteو Waaedفبمغتا ( 2.65و  )% 2.58عمى التوالي وكاف

اوطأ نسبة لمبوتاسيوـ في الثمار في سماد البتموس  T4لميجيف  Alysteفبمغ ( )%2.72بينما بمغ ()%2.66
في اليجيف.Waaed
بالنسبة لمقارنة اليجينيف وقد يعزى السبب الى العوامؿ الوراثية الخاصة باليجيف ومدى استجابتيا لمعوامؿ
البيئية المختمفة ونمو خضري وزىري جيد وبالتالي زيادة نسبة البوتاسيوـ في الثمار .

جدول( )3تأثير معامالت التسميد المختلفة و هجن الطماطة  Alysteو  Waaedوالتداخل بينهما في تركيز
البوتاسيوم  %في الثمار

االسمدة
بايوهيومك

معدل
الهجن

Alyste

2.65

3.54

3.18

2.72

2.87

2.93

2.98

Waaed

2.58

3.42

3.09

2.66

2.81

2.88

2.91

معدل االسمدة

2.61

3.48

3.14

2.69

2.84

2.90

بدون تسميد

الهجن

)L.S.D(0.05

سماد
كيميائي

مخلفات
ابقار

لالسمدة=0.01962

هيوبست

بتموس

لميجف=0.01133

لالسمدة xاليجف =0.02774

نستنتج مف البحث امكانية استخداـ االسمدة العضوية النتاج االغذية الصحية بدال مف االسمدة الكيميائية الضارة
بالصحة والبيئة  ،ونوصي بمزيد مف الدراسات عمى اسمدة عضوية اخرى وعمى محاصيؿ اخرى ومدى مالئمتيا

او تحديد افضميا لظروؼ المنطقة وكاف لالسمدة تأثير في زيادة الحاصؿ وتحسيف نوعية.
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ملحق ( :) 1بعض الصفاث الكيميائيت والفيزيائيت للسماد العضوي الىباتي
(بتموس) المستخذم في التجربه.
الصفة
ds.m1-( EC
درجت التفاعل ()PH
الكاربون العضوي()o.c
وسبت ()N/C
الىتروجيه
الفسفور
البوتاسيوم
المغىيسيوم
الكالسيوم

القيمة
3
5
36.67
5.24
7
6
6.7
8.3
1.77

ملحق ( :)2بعض الصفـاث الكيميائيـت والفيزيائيــت لمخلفـاث االبقار المستخذمت في التجربت قبل وبعذ التحلل
القيمة

الصفة
قبل التحلل

بعذ التحلل

 (ds .m 1-( ECلمعلق 5 : 1

9

4.5

درجت التفاعل )(pH

8

6

الىيتروجيه الكليgm.kg1-

0.861

الفسفور الكليgm.kg1-

0.358

0.517

البوتاسيوم الكليgm.kg1-

2.48

3.57

المغىيسيوم الكليgm.kg1-

0.871

الكالسيوم الكليgm.kg1-

0.817
0.633
44

1.256
1.175
0.911

الصوديوم الكليgm.kg1-
C/N ration

1.239

17.4
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ممحؽ( ) 3يوضح التحميؿ الكيميائي لمسماد العضوي (البايوىيومؾ)
الرطوبة

14%

المادة الجافة

86%

االنحالؿ

99.8%

المادة العضوية

82.0%

الكثافة غ/سـ

0.65

النتروجيف

0.8%

حامض الفمفميؾ

4%

الحديد

1.0%

البوتاسيوـ

12.0%

مواد اخرى

5.0%

ممحؽ ( ) 4يوضح التحميؿ الكيميائي لمسماد العضوي (ىيوبست)
االنحالؿ

99.8%

المادة العضوية

78.0%

الكثافة غ/سـ

0.65

النتروجيف

0.8%

حامض الييومؾ

80%

الحديد

1.0%

البوتاسيوـ

13.0%

مواد اخرى

4.0%

ملحق ( )5الصفاث الفيزيائيت والكيميائيت لتربت حقل التجربت *
الصفت

الوحذة القياسيت

PH

---

EC

ds.m -1

HCO3

meq/1

 Nالجاهز

Mg.kg -1

2.014

 Pالجاهز

Mg.kg -1

6.5

 Kالجاهز

Mg.kg -1

182.63

Mg

Mg.kg -1

16.331

Na

Mg.kg -1

73.225

Ca

Mg.kg -1

76.897

نسبة الرمل

%

41.81

نسبة الغرين

%

26.43

نسبة الطين

%

31.76

وسجت التربت

7.2
4.2
2.1

طينية غرينية
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Waaed  وAlyste ) بعض المواصفات لمصنفيف6( ممحؽ

variety

Shape/type

Weight(gr)

Ioose

Conservation
after harvest
Long shelf life

Alyste

Waaed

Ioose

Long shelf life

130-150

150-180

Maturity/
earliness
Medium
to late

Resistances

Medium
to late

TYLCV

TYLCV

Effect of different organic fertilizer on N,P and K for tomato hybrid
(Waaed and Alyste)
Dr. Turky Meften Saad

Dr. Falah Hasan Issa

Rasha Hameed Agaab

Abstract :
This study conducted at the plastic houses in experimental researches
Unit ((AL .Bender location )) Department of plant production with tow
cultivar Alysta and Waaed of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
used during season of 2012-2013 .
The aim of this study was to investigate the effect of different organic
fertilizers (chemical fertilizers ,cow manure ,peatmose, hubist ,Biohumic
and control treatment) and R. C. B. D design (R C B D) were used with
three replicates .
The most important result were :
1-The Alyste hybrid was significantly increase as compared with Waaed
hybrid in nitrogen , phosphoras and potassium concentration reached
(2.61 , o.44 and 2.98%) respectively .
2-The chemical treatment gave higher nitrogen , phosphoras and
potassium in fruits reached (3.05 , 0.54 and 3.48%) respectively
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