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المستخلص
ُنفِّذ ت تبة ذذل ة ليذذل ذ مةطذذل ال ةذذلث اليةاايذذل التل ذذل إلذذر عليذذل الي اةاذذل /بلم ذذل الم نذذر ،خذ ا الملسذذش ال ذذتل

 2016 – 2015هذ د اةسذذل تذذم ية عميذذلت ذ اة مختلفذذل مذذا ال ذذل لا 0(.ل  40ل  80ل  120ل  )160عغذذش.

1-

عميل اة ل تذل للبذت 40(.عغذش )1- .لأة ذل مستلي ذ ذذلت مذا التسذمي النتةلب ذذين ( 40 ,0ل  80ل  N )120عغذش.

مذ
1-

ذ ةلصذا ال لذد اضخ ذة لالبذلد ل الصذفلت العيميلييذل لالنلايذذل للبذت لال ذل لا ,للذ ث ة ذلت .طُِّ ذت التبة ذل الذذر
ل ق تصميش ال طلالت ال لاييل العلملل ( )RCBDتةتيب اضللاح المن ذ ل ل ذ ث معذةةات ةيذث علنذت مسذتليلت التسذمي
تةتذذا ال طذ الةييسذذيل ( )Main plotsأمذذل عميذذلت ال ذ اة أةتلذذت ال طذ ال لنليذذل ( ، )Sub plotsأظهذذةت النتذذلي التفذذلق
الم نل للة ل ال لل ل الت سبلت ان عميل ال اة ( 40بت 160 :ل لا) عغش.
اضخ ة لالبلد لغ  80.53ل  17.17طا.

1-

1-

أالذر المتلسذطلت لةلصذا ال لذد

الر التلال  ،عمذل سذبا خلذيط ال ذ اة( 40بذت 120 :ذل لا) عغذش.

1أالذر المتلسذذطلت للمةتذذلا النذذلا لةلصذذا ال لذد البذذلد مذذا النتذذةلبيا ( )%1.60لالفسذذفلة (  )%0.26لال ذذةلتياالعلذ ( )%10.04لالعة لهيذ ةات العليذذل ( ، )%28.05أمذذل اذذا تذذم ية التسذذمي النتةلبينذ
أالذذر متلسذذط للنس ذ ل الميليذذل لل لتلسذذيلش ( )%2.51ذ ةذذيا ة ذذق المسذذتلا  120عغذذش.

ة ىذذق المسذذتلا  80عغذذش.
1-

1-

أالذذر المتلسذذطلت للنس ذ ل

الميليل للفسفلة( )%0.28لالنس ل الميليل للعة لهي ةات ( )%30.68ينمل سبا تةعيي النتةلبيا أالر متلسذط ذ الة ذل
ال لنيل لغ ( )%1.66ان المستلا  80عغش.1- .

المقدمة :
ي ذ خلذذيط ال ذ اة تعنلللبيذذل منخف ذذل التعلفذذل منتذذلج مةلصذذيا مسذذت امل ذ نظذذلش ي اةا ذ مذذنخفض ال ذ خا ن ذ يعذذلا ا
ض
ذعا أ ذا لمنذ تسذة هل أل ذ هل مذا
است ملا المغذ يلت علااذل ة تذ ليةهل
ةلصا أالر س ب ت ليا معلنلت لعفلءتهل
التة ذذل لالسذذيطةة الذذر ا ذذلت ) ,)Ahmed et al., 2012ذ ع اذذا لذ ذ ا لاي ذ خلذذط ال ذ اة ن نذذيا أل أع ذذة مذذا

يتلج فلاي إيبل يل للةلصا تنت اا التنلع الهيعل لالمظهة لاللظيف لهل ال
المةلصيا المختلفل ق ّ
تفلا ت مفي ة يمل ينهل تلةةع لم ال ييل تلةةع أخةا ( .)Atis et al., 2012

يؤ

إلر

تتة ذ نلايذذل المخلذذلط ال لف ذ لبل ت ذ م الذذر ل ذذق مةت ذلاو العيميذذلي المت ذلايا مذذا المغ ذ يلت اضسلسذذيل لتغ يذذل لنمذذل

الةيلانلت؛ إ تُ ْ م ة ل المةتلا العيميلي لألا د ما المتطل لت اضسلسيل
خ لهل م ة ل تةاعيي ال نلصة الغ اييل لالمةع لت ال ةلةيل لتغ يل الةيلانلت ,لت

ت ييش نلايل الغ اء للةيلانلت ليتسنر ما
م نت ال اة المختلفل للمخلليط

0
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*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني .
ال لفيذل اذلم ع مذؤ اعة ذ الصذفلت النلايذل لل لذد أل ذةت اةسذل ) Sleugh et al. (2000ةصذلا إنخفذلض م نذل

ذ

ةلصذا ال ذذةلتيا الخذذلش للنبيليذذلت الميةلاذل صذذلةة منفذذة ة م لةنذلع خلطهذل مذ ال لليذذلت ذ ةذيا ىينذذت اةسذذل عذذة لبلسذذش
( )1991ى
أا ةلصا ال ةلتيا لل لد البلد
ييل ة مستلا التسمي النتةلبين

ال ية لال ل لا لال مح ال يلم اي نس ل ( 82ل  95ل  ،%)99عمذل ى
إا

ما الة ل الت يتةملهل الن لت تن عس لميبلب الذر ييذل ة مةتذلاو النذلا

تةسيا ةلصل العم ؛ إ لب )Grant and Bailey (1997

ذ ع اذا

ةاستهمل الر ن لت ال ية لالةنطل الخ نل إا إ ذل ل

اضسذم ة النتةلبينيذل مسذتليلت مختلفذل اي ت مذا مةتذلا ةلصذلهمل ال لفذ مذا ال ةلتينذلت ،يمذل لبذ

Harmoney and

نلايل ال لذد لييذل ة إنتلبذ م مذ ييذل ة مسذتلا التسذمي النتةلبينذ الم ذلد .عمذل

تةسنلع م نليلع
)ُ Thompson (2005
ةاسل ممل لل أخةا لانخفل ل م نليلع نس ل  %14مةتذلا ال ذةلتيا الخذلش انذ الن لتذلت ليذة الم لملذل للتسذمي
ُل مب
النتةلبين م ل ا ييل ة نس ل ال ةلتيا لالصفلت النلايل اضخةا لةلصا ال لد مذ ييذل ة مسذتليلت التسذمي النتةلبينذ إلذر
( 30ل  )60عغش1- .ل ض
عا طة ْ ( .)Kwabiah, 2005ل ل ه ت ه و ال ةاسل لتة ي :



عميل ال اة الم لر الت ت ل للنتلي اميبل يل لييل ة المةتلا العيميلي لةلصا ال ةلتيا لالعة لهي ةات .

مستلا السمل ال

ا استبل ل للمخللط ال لف ل للتلل ييل ة مةتلا ال لد البلد ما ال نلصة

يط ا

المغ يل لال ةلتيا لالعة لهي ةات العليل.

المواد وطرق العمل :
موقع ومعامالت التجربة
نفذ ت التبة ذذل ذ مةطذذل ال ةذذلث اليةاايذذل ال لنيذذل التل ذذل إلذذر عليذذل الي اةاذذل /بلم ذذل الم نذذر ,خذ ا الملسذذش الي اةاذ
ال ذذتل ( )2016 – 2015ش لتة ذذل م للمذذل الصذذفلت ب ذ لا ( ،)1ةيذذث اُختيذذةت خمسذذل مسذذتليلت مختلفذذل مذذا عميذذلت
ال ذ اة لل ذل لا Avena sativaصذند  Pumulaهذ  0( :ل  40ل  80ل  120ل  )160عغذش.

1-

مذ عميذل ل تذل

ما البت Medicago sativaمستلا  40عغش ,1- .لأة ل مستليلت ما التسمي النتةلبينذ هذ  40 ,0( :ل 80
ل  )120عغش ,1- .نتةلبيا أ يفت

عا يلةيل . N %46

العمميات الزراعية
ُةة ذذت أةض التبة ذذل سذذت ملا المة ذةاث المطةة ذ ال ذ ب ل ل ذ

ذ إب ذةاء امليذذل الطة سذذل لهذذل ,ذذش ُن ِّمذذت سذذت ملا

اضم ذذلط ال ةصذذيل لبذذةا ذ لذ تسذذليتهل لاسذذطل ُلذذل التسذذليلُ ،لقسذذمت الذذر ألذلاح ل ذذق أسذذللب ال طذ المن ذ ل لسذذتخ اش
تصذذميش ال طلاذذلت ال ذلاييل العلملذذل مسذذلةل ( )3 × 2شُ .2يةاذذت ذ لة ال ذذل لا لالبذذت تذذمةي  2015 /10 /15لبذذةا
تغطيتهذذل للتة ذذل لاسذذطل اضم ذذلط الي ليذذل (ال ذلام  ،)2004 ،ذذش بذذةا ذ ل ذ إاطذذلء ةيذذل امن ذذلت ذ إعتمذذلا امليذذل
اليةاال م ل ةةع ل سيطةة تلمل الر مبةا الملء تبن لع منبةاد ال لة ,أمل الةيلت اضخذةا ذ أُاطيذت ل ذلع للةلبذل الة ليذل

 ،أ يد السمل الفلسفلت

م اة  100عغش.

1-

ما خملس ألعسي الفسفلة ( )P2O5الر هييل سمل السل ة لسذفلت
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( %46ما  )P2O5ل لاق

ال

م ذذيفت طةي ذذل الن ذذة ل لاق ذ

ل لاة ة ق ا الي اةاذل (ة ذلاا لالفخذة  .)1976 ،أمذل مسذتليلت التسذمي النتةلبينذ
ذذلت متسذذلليل مذذا سذذمل اليلةيذذل :اضللذذر ذ أس ذ لايا مذذا الي اةاذذل لت ذذبي النمذذل

ذ ث

(مةسذ لا ذ البذلا  ,)1967 ،ينمذذل الذ تيا ا خذةتيا اُ ذذيفتل ذ نهليذذل عذذا مذذا الة ذذل اضللذذر لال لنيذذل للتةتيذذبُ ،ة ى ذذت
الن لتذلت للطةي ذل الي ليذل لةتفذلع( )9 – 6سذش اذا سذطح التة ذل ( .)Collins,2003, Radeef, 1969لسذبلت ملاايذ

الةش عل ت
الة ل اضللرُ :نفِّ ت

ال لل ل:

 80يلملع ما اليةاال أمل الة ل ال لنيلُ :نفِّ ت ذ  55يلمذلع مذا الة ذل اضللذر لنفذ ت الة ذل

 33يلملع ما الة ل ال لنيل.ان مل لغ اةتفذلع ن ذلت البذت ذ م لملذل الم لةنذل  40سذش انذ عذا ة ذ Abdel-

. Raouf et al., 1967
جدول  :1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة قبل الزراعة
الـــصفة

الصفلت العيميلييل

الصفلت الفيييلييل

الـــقيمة

وحدة القياس

تفلاا التة ل ()pH

7.4

ذذذذ

التلصيا العهة لي ()EC

2.79

يس سيمني .ش

1.16

%

المل ة ال

ليل

1-

النتةلبيا البلهي

36.14

مليعةللةاش .لش

1-

الفسفلة البلهي

11.88

مليعةللةاش .لش

1-

ال لتلسيلش البلهي

178.43

مليعةللةاش .لش

1-

3-

الع ل ل الظلهةيل

1.67

ميعل لةاش .ش

ةما Sand

330

لش .عغش

1-

لةيا Silt

460

لش .عغش

1-

طيا Clay

210

لش .عغش

1-

نسبل التة ل

مييبل طينيل Clay Loam

الصفات المدروسة :
حاصل العمف األخضر (طن .ه)1-
ُة مسذذب ةلصذذا ال لذذد اضخ ذذة لعذذا ة ذذل مذذا خذ ا ةذذش ( 1ش )2مذذا عذذا لذذلح صذذلةة ا ذلاييل مذ م اةاذذلة ال ذ ء
مليذذل الةذذش ذ يلاا الن ذ ا مذذا الذذر ألةاق الن لتذذلت ,ذ هل ُلِّيا الةلصذذا ال لفذ م ل ذةةع لاسذذطل الميذياا انلعتةلن ذ
ل تةليا متلسط ةلصا ال لد اضخ ة ما (عغش .ش )2-إلر (طا. )1- .
لتبنب اا الةطل ل ش بةا

حاصل العمف الجاف (طن .ه)1-
ُة مسب ةلصا ال لد البلد لعا ة ل إاتمل اع الر إبةاء امليل التبفيد الهلاي التلش لةلصا ال لد اضخ ة ذش

ةلا ما (عغش .ش )2-إلر (طا.)1- .
تركيز النتروجين()%

قيس تةعيي النتةلبيا ةسب طةي ل ) ,Cresser and Parsons (1979قُ ِّ ةت النس ل الميليل للنتةلبيا ال ُعل
3
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تركيز الفسفور ()%
مقذذيس تةعيذذي الفسذذفلة ةسذذب طةي ذذل ) ,Cresser and Parsons (1979لسذذت ملا بهذذلي المطيذذلد ال ذذلي
( Spectrophotometerنذلع  )Bichrom – Libra S22–UK 2005انذ الطذلا المذلب  420نذلنلمتة ,ل لنسذت لنل
منةنر الفسفلة ال يلس استخةج تةعيي الفسفلة لما ش قُ ِّ ةت نس ت ُ الميليل.
تركيز البوتاسيوم ()%
مقيس تةعيي ال لتلسيلش ةسب طةي ل ) ,Cresser and Parsons (1979ل لست ملا بهذلي مطيذلد انمتصذلص
ال ة الله ( Flame Atomic Absorption Photometerنلع )Jenway – PFP7–UK 2002ان الطلا الملب
 766.5نلنلمتة قيس الطلا الملب لل لتلسيلش ,ل لنست لنل منةنر ال لتلسيلش ال يلس أستخةج تةعيي ال لتلسيلش ش قُ ِّ ةت
نس ت ُ الميليل.
النسبة المئوية لمبروتين الكمي ()%
قُ ِّ ةت النس ل الميليل لل ةلتيا العل

الم ل لل ا تيل:
ةسب طةي ل) AOAC (2000لل ق ُ

النس ل الميليل لل ةلتيا العل = النس ل الميليل للنتةلبيا × . 6.25
النسبة المئوية لمكربوهيدرات ال ُكمية ()%

قُذ ِّ ةت النسذ ل الميليذذل للعة لهيذ ةات ال ُعليذذل ل ذلع لطةي ذذل ) ,Herbert et al. (1971سذذت ملا بهذذلي المطيذذلد
ال ذلي (نذذلع  ,)Bichrom – Libra S22–UK 2005ل لنسذت لنل منةنذذر سذذعة العللعذلي ال يلسذ إسذذتُ م
خةج تةعيذذي

العة لهي ةات العليل ش قُ ِّ ةت نس تهل الميليل .

النتائج والمناقشة :
حاصل العمف األخضر (طن .ه)1-
لذذلةظ مذذا النتذذلي الم ينذذل ذ ب ذ لا ( )1ت ذذليا عميذذلت ال ذ اة ذ الة ذذلت ال ذ ث إ أاطذذر أالذذر ةلصذذا الذذد
أخ ة

الة ل اضللر انذ ي اةاذل ال ذل لا ذط ةيذث لذغ  45.16طذا.

1-

لالذ

لذش يختلذد م نليذلع مذ مذل س ى
ذبلت

م لم ت ال اة ( 40بت  80 :ل لا ل  40بت  120 :ل لا ل  40بت  160 :ل لا) عغش.
للصفل لغت ( 43.13ل  41.89ل  )41.36طا.
للصفل ان عميل ال اة ( 40بت 160 :ل لا) عغش.
ذذل لا) عغذذش.

1-

1-

1-

ما متلسطلت

الر التلال  ,عمل ااطت الة ل ال لنيل بذ لا( )2أالذر متلسذط
1-

لغ  80.53طا ,1- .لأظهةت عميل ال ذ اة ( 40بذت 80:

أالذذر متلسذذط لةلصذذا ال لذذد اضخ ذذة ذ الة ذذل ال لل ذذل ب ذ لا( )3لذذغ  58.21طذذا.

م نذذل الذذر ذذلق الم ذذلم ت اضخذذةا

1-

ل تفذذلق

ذذما الة ذذل اتهذذل  ،لة مذذل ي ذذيا س ذ ب ييذذل ة ةلصذذا ال لذذد اضخ ذذة ذ الة ذذل

اضللذذر تذذم ية خلذذيط ال ذ اة إلذذر ييذذل ة الع ل ذذل الن لتيذذل النلتبذذل مذذا ي اةاذذل عميذذلت ذ اة ال لليذذل أ ت إلذذر ييذذل ة ا ذ ن لتذذلت
4
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المخلذذلط ال لف ذ

ذ لة ذ و المسذذلةل ممذذل إن عذذس لميبذذلب الذذر الةلصذذا ال لف ذ  ,له ذ و النتذذلي تتفذذق م ذ نتذذلي عذذا Al-

) Khateeb et al (2006ل ) Ansar et al (2012) Shoaib et al (2013ذ ةصذللهش الذر ييذل ة م نليذل ذ
ةلصذذا ال لذذد اضخ ذذة ان ذ ييذذل ة عميذذلت ال ذ اة  ،إلذذر بلنذذب ل ذ

ذذما م ذ اة الييذذل ة ذ الم ذذلم ت الخلطيذذل قيلس ذلع

للم لم ت المنفة ة إختلد ما ة ل إلر اُخةا ,له و النتيبل بلءت متف ل مذ ل ) Kwabiah (2005ذ ةصذللهش الذر
ييل ة م نليل

ةلصا ال لد اضخ ة ييل ة عميلت ال اة .
للمسذتلا  80عغذش.

لأاطت م لملل التسذمي النتةلبينذ

1-

أالذر ةلصذا لل لذد اضخ ذة انذ الة ذلت الذ ث

متلسط لغ (  43.31ل  69.42ل  )58.15طا1- .الر التلال ب لا ( 6ل 7ل ، )8لة مل ي ل الس ب
قذ ةة المخذلليط ال ةيذل ذ امسذتغ ا اض
م ا اضلةاق نع ما إستغ لهل

ذا للمذلا المنتبذل لالمتةاعمذل مذا خذ ا تلبيههذل ذ

ييل ة إةتفلع سي لنهل اضمة ال

تةتب الي نمل أ

ل إلر

نذلء أبياءهذل اضع ذة لليذل

ا لأللةاق لما ش إة اث ييل ة

لينهذل ممذذل إن عذذس الذذر ييذل ة نسذ تهل الذذر ةسذذلب اضبذياء الخ ذةيل اضخذذةا إ أ ىا إ ذذل ل السذمل النتةلبينذ املذذت الذذر
ييل ة ةلصا ال لد اضخ ة م لةنلع

ش ام ل ل ,لهذ و النتذلي تتفذق مذ نتذلي اليةعذلن ( )2007ل Pourrezaet al.
إنتلج ال لذد اضخ ذة سذت ملا اضسذم ة

) (2010ل ) Pourreza and Bahrani (2015ما ةيث الييل ة الم نليل
النتةلبينيل.
حاصل العمف الجاف (طن .ه)1-

للةظذذت مذذا النتذذلي الم ينذذل ذ ب ذ لا ( )1أا ةلصذذا ال لذذد البذذلد ذ الة ذذل اضللذذر سذذبا أالذذر متلسذذط انذ
عميذل ال ذ اة لل ذذل لا لذذغ  22.60طذا.

1-

لالذ

لذذش يختلذذد م نليذلع مذ مذذل سذذبلت م ذلم ت ال ذ اة للنسذذب ( 40بذذت :

 80ل لا ل  40بت  120 :ذل لا ل  40بذت  160 :ذل لا) عغذش.
 20.70ل  )20.28طا.

1-

1-

مذا ةلصذا لل لذد البذلد لذغ ( 21.35ل

الر التلال  ،لأاطت الة ل ال لنيل لال لل ل ب لا( 2ل )3أالر متلسط للصفل انذ عميذل

ال ذ اة( 40بذذت  160 :ذذل لا) عغذذش.

1-

لذذغ (  26.91ل  )17.17طذذا1- .الذذر التذلال ل فذذلةق م نذذل الذذر بميذ

ملسبلت متلسطلت عميلت ال اة للصفل قي ال ةاسل لللة تيا الذر التذلال  ،لي ذيا سذ ب لذ الذر مذل عذة مذا تفسذيةات
ةلصا ال لد اضخ ة الم علة انفلع لالت ا ةت لضيبلب

ييل ة ةلصا المل ة البل ل للمخللط ال لف لبلءت هذ و

النتيبل متف ل م ) Al-Khateeb et al (2006لاليةعلن ( )2007ل ). Ansar et al (2012
للمسذذتلا  80عغذذش1- .أالذذر ةلصذذا لل لذذد البذذلد ذ الة ذذل اضللذذر

عمذذل أاطذذت م لملذذل التسذذمي النتةلبين ذ
ب لا( )4لغ  20.99طذا.
ل

1-

لالذ

لذش يختلذد م نليذلع مذ المسذتلا  120عغذش1- .الذ

امتبلو ات أاطر المستلا  80عغش.

1-

سذبا  19.37طذا.

الة ل ال لنيل ب لا( )5أالر متلسط للصفل لغ  22.36طذا.

ل تفلق م نل الر بمي مستليلت التسمي اضخةا  ,لتفلق المستلا السمل
تة ي أالر ةلصا لل لد البلد لغ  17.67طا.

1-

 80عغش.

 ،لق ي يا الس ب

1-

1-

،

1-

الة ل ال لل ذل بذ لا()6

تفلق مستليلت التسمي النيتذةلبيا ذ

ةلص ذذا ال ل ذذد الب ذذلد ال ذذر تفلقه ذذل ذ ذ ةلص ذذا ال ل ذذد انخ ذذة المذ ذ علة انفذ ذلع لهذ ذ و النت ذذلي تتف ذذق مذ ذ م ذذل تلص ذذا اليذ ذ
) Kwabian (2005ل اليةعذلن ( )2007ل ) Pourreza et al. (2010ل )Pourreza and Bahrani (2015
ال يا ا لةلا الر ييل ة ةلصا ال لد البلد ييل ة مستليلت التسمي النتةلبين .
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تركيز النتروجين ()%

ينذذت النتذذلي ال ذلاة ة ذ ب ذ لا ( )1تسذذبيا عميذذل ذ اة البذذت ذ الة ذذل انللذذر أالذذر متلسذذط لتةعيذذي النتذذةلبيا لذذغ

 ,%2.20ع ل أاطت عميل ال اة للبت أالر متلسط للصفل ان الة ل ال لنيل ب لا ( )2لغ ، %1.69أمل
ال لل ل ب لا( )3سبلت عميل ال اة ( 40بت 120 :ل لا ) عغش.
ل الر أا تفلق البت المفة

1-

الة ذل

أالر متلسط للصفل لغ  %1.60لي ل الس ب

الة ل اضللذر ي طذ أالذر نتذةلبيا لعلنذ ن ذلت ذلل يةتذل

عتةيذل ال ذ الب ةيذل

لهذ ا ممظهةتذ نتذذلي الة ذذل ال لنيذذل أمذذل ذ الة ذذل ال لل ذذل يةذ ث تغييذذة ذ التةعيذذب الن ذذلت للمخلذذلط ةيذذث يذذل ة ال ذذل لا
الةمليذذل للبذذت له ذ ا مذذل أ ا الذذر تفلقذ ذ المخلذذلط  .عمذذل ة ذذق التسذذمي النتةلبين ذ
متلسذذط لتةعيذذي النتذذةلبيا ان ذ المسذذتلا  120عغذذش.

1-

ذ الة ذذل انللذذر ب ذ لا ( )4االذذر

لذذغ  , %1.79لأاطذذت الة ذذل ال لنيذذل ب ذ لا( )5أالذذر متلسذذط

للصفل لذغ %1.66انذ المسذتلا  80عغذش ,1- .لأ ىذة التسذمي النتةلبينذ

ذ الة ذل ال لل ذل بذ لا()6

ض
ذعا سذل

الذر

تةعيي النتةلبيا ان مستليلت المختلفل م لةنلع م لملل الم لةنل ات المتلسط اضالر لالمتفلق م نليلع للصذفل (، )%1.61
ليمعا أا نب الس ب لةاء ال قل السل يل يا تلال الة لت لمستليلت التسمي النتةلبين إلر أا العميذلت الم ذل ل انذ
الة ذذل اضللذذر أاطذذت ت ذ لع للبذ لة لل ذذةت خيينذلع الليذلع مذذا النتذذةلبيا إسذذتمة انذ الة ذذلت المتلاليذذل علانصذ ى
ذب ذ لةو الذذر
ت ذبي نمذل البذ لة ات ال قذذل الطة يذل مذ اضبذياء الخ ذةيل للن ذلت لهذ ا مذل أظهةتذ نتذلي الة ذذل اضللذر لال لنيذل  ،أمذذل
نتلي الة ذل ال لل ذل ذيمعا أايايهذل إلذر لبذل ةللذل مذا التنذل س ذيا الن لتذلت الذر انصذة النتذةلبيا ممذل يذؤ
تةعييو

إلذر ت ليذا

لة ة المسلةل .

تركيز الفسفور ()%
أل ةت النتلي

ب لا ( )1تفلق م لملل عميل ال اة لل ل لا

الة تيا اضللذر لال لنيذل بذ لا( )2ماطليهذل أالذر

متلسط لتةعيي الفسفلة لغ ( 0.31ل  %)0.35للتتذل  ,أمذل ذ الة ذل ال لل ذل بذ لا( )3ذ ا عميذل ال ذ اة للمسذتلا (40
بت  120 :ل لا) عغش.

1-

ة ت أالر متلسط لتةعيي الفسفلة لغ  %0.26لال

تفلق م نليلع الر بميذ مذل سذبلت

عميلت ال اة المختلفذل مذا متلسذط للصذفل قيذ ال اةسذل  ،لة مذل ي ذل سذ ب تفذلق عميذل ال ذ اة ال لليذل ذ الة ذل ال لل ذل إلذر
ييذذل ة التنذذل س ذذيا الن لتذذلت اضمذذة لذ

ذ الذذر التلسذ ال مذذل

للبذ لة لاللصذذلا إلذذر معذذلا تلابذ الفسذذفلة الذ

انصذذة ليذذة متةذذة للتة ذذل لاضسذذتفل ة من ذ  .لأاطذذت م لملذذل التسذذمي النتةلبين ذ

ي ت ذذة

للمسذذتلا  80عغذذش1- .لالت ذ سذذبلت

 %0.23أالذذر متلسذذطلع لتةعيذذي الفسذذفلة ذ الة ذذل اضللذذر ب ذ لا( )4ل فذذلةق م نذذل اذذا الم ذذلم ت انخذذةا للصذذفل ،
لسبلت الة ل ال لنيل ب لا( )5أالر متلسط للصفل انذ م لملذل الم لةنذل لذغ  , %0.28عمذل لأا متلسذط تةعيذي الفسذفلة
تذذم ية التسذذمي النتةلبين ذ

ذ الة ذذل ال لل ذذل ب ذ لا( )6اي

ذ ض
ذعا م نذذل ان ذ مسذذتلا السذذمل  120عغذذش.

1-

إ سذ ى
ذبا

 ، %0.28لة مذذل تُ ذذيا ه ذ و الييذذل ة إلذذر لة النتذذةلبيا ذ ييذذل ة إن سذذلش الخ ي ذذل لا ذ هل ممذذل ا ا الذذر تلس ذ المبمذذلع
الب ة للن لت علامتصلص اع ة عميل ما ال نلصة لما

منهل الفسفلة (.)Salvagiotti et al., 2009

تركيز البوتاسيوم ()%
أل ةت النتلي اللاة ة

ب الا (1ل2ل )3التم ية اميبذل

عميل ال اة ( 40بت 80:ل لا) عغش.
الة لت ال ث للتتل

1-

 ،لة مل ي ذل السذ ب ذ

لعميذلت ال ذ اة ذ ييذل ة تةعيذي ال لتلسذيلش ضا سذبلت

أالر المتلسطلت لتةعيي ال لتلسيلش لغت ( 2.03ل  2.14ل %)2.45
لذ إلذر قل ليذل الن ذلت الذر امتصذلص ال نلصذة الم نيذل لسذةال انت للهذل
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لنسيمل انصة ال لتلسذيلش ف ذا ييذل ة المسذلةل الب ةيذل ) . Shao et al (2010أمذل التسذمي النتةلبينذ
 80عغش.

1-

ة ذق للمسذتلا

أالر ال يش لتةعيي ال لتلسيلش خ ا الة لت ال ث ب لا ( 4ل 5ل )6متلسطلت لغت ( 2.08ل 2.19

ل  % )2.51الذذر التذلال التذ تفلقذذت ذ لةهل الذذر الم ذذلم ت اضخذذةا للتسذذمي النتةلبين ذ
للصفل قي ال ةاسل  ،ليمعا أا ي يا ل إلر لة النتةلبيا

خلق ةللل ما التلايا

ذ إة ذةاي أالذذر المتلسذذطلت
إنت ذلا ال نلصذة اضخذةا لمنهذل

ال لتلسيلش(. )Shao et al,2004
النسبة المئوية لمبروتين الكمي ()%
لذلةظ مذذا النتذذلي الم ينذذل ذ بذ لا ( )1ضاا عميذذل ال ذ اة للبذذت ذ الة ذذل انللذذر لال لنيذذل بذ لا( )2سذذبلت االذذر
المتلسطلت للنس ل الميليل لل ةلتيا العل

لغت (13.79ل  %)10.56الر التلال ل فلةق م نل اا الم لم ت اضخذةا
1-

قي ال ةاسل  ،عمل أاطت الة ل ال لل ل ب لا( )3أالر متلسط للصفل ان عميل ال اة ( 40بت 120:ل لا) عغش.
ضا سبلت  ، % 10.04لق ي يا س ب اةتفلع متلسطلت النس ل الميليل لل ذةلتيا ذ م لملذل الم لةنذل ذ الة ذتيا اضللذر
لال لنيذل إلذر عذلا م لملذل الم لةنذل تةتذل الذر البذت ذط أمذل يذل الم ذلم ت نهذل خلذيط مذا مةصذلا البذت عميذل ذ اة
ل تل م ال ل لا عميلت اة مختلفل للذ ل

مذا الط ي ذ تفذلق مةصذلا البذت منفذة اع ضنذ يمتذلي لةتفذلع نسذ ل ال ذةلتيا

م لةنل لل ل لا لأتف ت ه و النتيبذل مذ اليةعذلن ( )2007الذر ن ذلت البذت لال ذ ية  ،عمذل إا تفذلق م لملذل ( 40بذت :
 120ذل لا) ذ الة ذل ال لل ذل إتف ذت مذ بيذل ( )1984ل ( Posler et al )1993ل ( Patrick et al )1998إ
ةلصا ال ةلتيا الخلش العلذ ذ المخذلليط ال لفيذل لل لليذلت لالنبيليذلت م لةنذل معلنلتهذل الميةلاذل منفذة ةع.
لب لا ييل ة
أمذذل التسذذمي النتةلبين ذ ذذماطر للمسذذتلا  120عغذذش 1- .أالذذر متلسذذط للنس ذ ل الميليذذل لل ذذةلتيا العل ذ لذذغ %11.20
خذ ا الة ذذل اضللذذر ب ذ لا( ,)4لأاطذذت الة ذذل ال لنيذذل ب ذ لا( )5أالذذر متلسذذط للصذذفل ان ذ المسذذتلا  80عغذذش.

1-

لذذغ

 %10.39ل فلةق م نل اا م لم ت التسذمي انخذةا  ،أمذل الة ذل ال لل ذل بذ لا( )6ذمظهةت تغذلية لمذل سذ ق ضا تفلقذت

م لملل الم لةنل ات المتلسط اضالر لالمتفلق م نليلع للصفل  %10.11م لةنلع م ملسبلت مسذتليلت التسذمي اضخذةا ذ

الة ل اتهل ما إنخفذلض م نذل للصذفل  ،لي ذيا سذ ب لذ إلذر ييذل ة العميذل الم ذل ل مذا النتذةلبيا للتة ذل ذ الة ذلت

ال ث

ع اا ا قل انةت لط الملب ل يا نس ل ال ةلتيا لعميل النتةلبيا الم لد ةيث نتياا الن لتلت تنمل عمخللط

(بذذت ش ذذل لا) ,للعذذلا ال ذذل لا مةصذذلنع نبيلي ذلع ُيظهذذة اسذذتبل ل الليذذل م ذذل ل النتذذةلبيا ل ذ ل

ذ ا الييذذل ة ذ النس ذ ل

الميليذذل لل ذذةلتيا إسذذتمةت ةتذذر انذ أالذذر مسذذتلا سذذمل نتةلبينذ  ,هذ ا مذذا بلنذذب لمذذا بلنذذب ُخذذة ذ ا الظذذةلد البليذذل

الم يمذذل لن ذذلط إن ذييش اخت ذياا النت ذةات  Nitrate reductaseخذ ا امليذذلت الةذذش الت ذ تيامنذذت م ذ
ةبلت الة اةةة الم يمل لن لط ه ا اضنييش (اليذلنس لُخذةلا,)1987،

صذذا الة يذ ةيذذث

ذ ع اذا ن ذلط ال ذ الب ةيذل لمةصذلا البذت ذ

ت يت النتةلبيا البل علاستفل ة مةصلا ال ل لا من ُ أ ا للنتيبل إلر ييل ة النس ل الميليل لل ةلتيا
ه ذ و النتيبذذل م ذ مذذل أ ذذلة إلي ذ عذذا مذذا لالذ ذ لُخذذةلا ( )2000لبذذ لع لُخ ذذةلا ( )2001ل and

المخللط ،علاتف ت
Harmoney

) Thompson (2005ل) Kwabiah (2005ل ) Pourreza et al. (2010ل )Pourreza and Bahrani (2015

الذ يا أ ذلةلا إلذذر التذم ية الم نذل م ذذل ل اضسذم ة النتةلبينيذذل ذ ييذل ة تةاعيذذي ال نلصذة المغ يذل لالنسذ ل الميليذل لل ذذةلتيا
لصذذللح المسذذتليلت ال لليذذل مذذا اضسذذم ة النتةلبينيذذل الم ذذل ل.أمل ذ الة ذذل اضخيذةة لذذلةظ أا أالذذر نسذ ل ميليذذل لل ذذةلتيا
الذذر ييذذل ة

ُسذذبلت ان ذ مسذذتلا الم لةنذذل ,لقذ ي ذذيا س ذ ب ل ذ الذذر ييذذل ة تسذذلقط اضمطذذلة خ ذ ا الة ذذل ال لل ذذل ممذذل يذذؤ
قذذل اعسذذيل م ذ نس ذ ل ال ذذةلتيا له ذ ا م ذل أ تت ذ نتذذلي الة ذذل ال لل ذذل ذ ب ذ لا النس ذ ل
العة لهي ذ ةات ال اي ذذل الت ذ ت ذةت ط
الميليل للعة لهي ةات ب لا ( 3ل. )6
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النسبة المئوية لمكربوهيدرات الكمية ()%
أظهذذةت النتذذلي الذلاة ة ذ بذ لا( )1تفذذلق عميذذل ال ذ اة لل ذذل لا ذ الة ذذل انللذذر تسذذبيلهل أالذذر متلسذذط للنسذ ل
الميلي ذذل للعة لهي ذ ذ ةات العليذ ذذل لذ ذذغ  ,%33.46لسذ ذذبلت الم لملذ ذذل ( 40بذذذت 160:ذ ذذل لا) عغذ ذذش 1- .ذ ذ الة ذ ذذل ال لنيذ ذذل
بذ لا( )2أالذذر متلسذذطلع للصذذفل لذذغ  %27.03م لةنذلع ذذلق المتلسذذطلت اضخذذةا  ،أمذذل ذ الة ذذل ال لل ذذل بذ لا( )3ذ ا
عميل ال اة للمستلا ( 40بت  120 :ل لا) عغش.

1-

ة ت أالر متلسذط للصذفل العليذل لذغ  %28.05لالذ

تفذلق

م نلي ذلع الذذر بمي ذ مذذل س ذ ىبلت عميذذلت ال ذ اة المختلفذذل مذذا متلسذذط للصذذفل قي ذ ال اةسذذل  ،لمذذا الممعذذا أا ي ذذيا أخذذت د
م نت النس ل الميليل للعة لهي ةات ال اي ذل مذا ة ذ
تةتف نس ل العة لهي ةات

خذةا تذم ية عميذلت ال ذ اة ة مذل إلذر اخذت د الظذةلد البليذل  ،إ

ةبلت الة اةةة المنخف ل ان تيامنهل م ييذل ة تذةة ام ذلءة  ،لهذ و النتذلي بذلءت متف ذل مذ

مذذل أ ذذلة إلي ذ  Bollerل  )1983( Nosbergerلال ذ ( )1999الل ذ يا نةظ ذلا ييذذل ة عميذذل العلة لهي ذ ةات المتةاعمذذل ذ
أبياء الن لت ان نملو

ظةلد إ لءة الليل ل ةبلت ة اةةة منخف ل ع ل يمعا أا ي يا الس ب الر أخت د التةعيذب

الن لت لألنلاع ال اخلل

الذر ييذل ة العة لهيذ ةات

المخللط ةيث ييذل ة نسذ ل الن لتذلت النبيليذل الذر ةسذلب ال لليذل يذؤ

ال اي ذذل عذذلا الن لتذذلت النبيليذذل لنيذذل لضليذذلد لالعة لهي ذ ةات الذذر ال عذذس مذذا الن لتذذلت ال لليذذل الغنيذذل ذذلل ةلتيا ،لسذذبا
التسمي النتةلبين

الة ل اضللر ب لا( )4أالر متلسط للصفل ان المسذتلا  80عغذش.

1-

لذغ  %25.25مذا لا

ذذةق م نذذل م ذ م لملذذل الم لةنذذل ات المتلسذذط  ,% 24.45لأظهذذةت الة ذذل ال لنيذذل ب ذ لا( )5اي ذلع تفذذلق للمسذذتلا 80
عغش1- .للنس ل الميليل للعة لهي ةات العليذل لذغ  ,% 27.97عمذل ة ذت الة ذل ال لل ذل( )6للمسذتلا السذمل
1أالر متلسط للصفل لغ  %30.68م لةنلع مل سبلت م لم ت التسمي انخةاأسلس أا سذ ب إنخفذلض العة لهيذ ةات تعذلا نلتبذل اذا التسذمي النتةلبينذ

 120عغذش.

ما الة ل اتهل  ،لهذ ا ُيفسىذة الذر

ذ الة ذل اضللذر سذ ب ييذل ة النسذ ل الميليذل

لل ةلتيا لييل ة النمل الخ ة للن ذلت ممذل ينذت انذ اسذتغ ن للمخذيلا العة لهيذ ةات للنمذل لالذر ذعا عة لهيذ ةات اي ذل

كمية البذار كغم.ه1-

حاصل العمف

حاصل العمف

كغم.ه1-

كغم ه1-

األخضر

الجاف

النسبة المئوية
لمنتروجين()%

النسبة المئوية
لمفسفور()%

النسبة المئوية

لمبوتاسيوم()%

النسبة المئوية
لمبروتين ()%

ينمذذل ذ الة ذذلت المتلاليذذل نتيب ذلع لتخصذذص الخ يذذل الن لتيذذل ذ لظليفهذذل لتصذذلب سذذي لنهل اضمذذة الذ
النذلات السذعةيل المعلنذل للعة لهيذ ةات (الن يمذ  .)1987 ,لهذ و النتذلي تتفذق مذ مذل تلصذا إليذ

النسبة المئوية

لمكربوهيدرات ()%

يةفيهذذل الذذر خذذيا

Lithourgidis et al.

) (2006ل ).Kocer and Albayrak (2012
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جت ()40

48.00

16.31

1.69

0.22

1.63

10.56

24.14

شوفان ()120

67.67

21.16

1.61

0.35

2.02

10.09

23.09

جت  :شوفان ()40 : 40

52.43

18.39

1.61

0.23

1.95

10.07

25.52

جت  :شوفان ()80 : 40

59.80

19.07

1.45

0.21

2.14

9.08

23.66

جت  :شوفان ()120 : 40

72.20

25.24

1.48

0.22

2.12

9.29

24.68

جت  :شوفان ()160 : 40

80.53

26.91

1.39

0.25

1.96

8.74

27.03

)LSD (0.05

7.76

0.66

1.116

1.116

1.106

1.10

1.46

جدول ( ) 2تأثير كميات البذار في حاصل العمف األخضر والجاف والتركيب الكيميائي والنوعي لممخموط العمفي في الحشة األولى
جدول ( )3تأثير كميات البذار فـي حاصـل العمـف األخضـر والجـاف والتركيـب الكيميـائي والنـوعي لممخمـوط العمفـي
في الحشة الثانية

كمية البذار كغم.ه1-

حاصل العمف

حاصل العمف

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

األخضر

الجاف

لمنتروجين()%

لمفسفور()%

لمبوتاسيوم()%

لمبروتين ()%

لمكربوهيدرات ()%

0.17

1.5546

13.79

19.49

1.9310

8.96

33.46

10.39

22.50
17.75

كغم.ه1-

كغم ه1-

جت ()40

21.79

7.20

2.20

شوفان ()120

45.16

22.60

1.43

0.31

جت  :شوفان ()40 : 40

36.52

17.36

1.66

0.20

1.8612

جت  :شوفان ()80 : 40

43.13

21.35

1.76

0.15

2.0367

11.04

جت  :شوفان ()120 : 40

41.89

20.70

1.82

0.15

2.0219

11.39

18.05

جت  :شوفان ()160 : 40

41.36

20.28

1.52

0.20

1.8717

9.56

22.80

)LSD (0.05

7.31

4.08

1.115

1.116

0.015

1.13

6.13

جدول ( ) 4تأثير كميات البذار في حاصل العمف األخضر والجاف والصفات الكيميائية والنوعية لممخموط العمفي في
الحشة الثالثة
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كمية البذار كغم.ه1-

حاصل العمف

حاصل العمف

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

األخضر

الجاف

لمنتروجين()%

لمفسفور()%

لمبوتاسيوم()%

لمبروتين ()%

لمكربوهيدرات ()%

0.20

1.87

9.45

22.57

2.32

8.73

26.07

9.52

19.87
26.19

كغم.ه1-

كغم ه1-

جت ()40

52.33

16.90

1.51

شوفان ()120

50.96

16.19

1.39

0.24

جت  :شوفان ()40 : 40

55.27

16.39

1.52

0.17

2.24

جت  :شوفان ()80 : 40

58.21

16.31

1.47

0.24

2.45

9.21

جت  :شوفان ()120 : 40

49.91

15.09

1.60

0.26

2.43

10.04

28.05

جت  :شوفان ()160 : 40

52.14

17.17

1.44

0.21

2.25

9.02

23.00

)LSD (0.05

1.69

1.06

1.110

1.110

1.106

1.119

0.14

جدول ( )5تأثير التسميد النتروجيني في حاصل العمف األخضر والجاف والصفات الكيميائية والنوعية لممخموط العمفي في
الحشة األولى
حاصل العمف

حاصل العمف

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

التسميد النتروجيني

األخضر

الجاف

لمنتروجين()%

لمفسفور()%

لمبوتاسيوم()%

لمبروتين ()%

لمكربوهيدرات ()%

0

35.00

06.46

0.65

1.66

0.84

01.33

64.45

40

34.47

05.99

0.77

1.06

0.76

00.19

08.75

80

43.30

61.99

0.76

1.63

6.18

01.81

66.65

120

41.35

09.37

0.79

1.08

0.86

00.61

61.96

)LSD (0.05

6.90

3.80

1.116

1.110

1.10

1.10

0.16

(كغم .ه)1-

كغم.ه1-

كغم ه1-

جدول ( ) 6تأثير التسميد النتروجيني في حاصل العمف األخضر والجاف والصفات الكيميائية والنوعية لممخموط العمفي
في الحشة الثانية
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التسميد النتروجيني (كغم.
ه)1-

حاصل العمف

حاصل العمف

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

األخضر

الجاف

لمنتروجين()%

لمفسفور()%

لمبوتاسيوم()%

لمبروتين ()%

لمكربوهيدرات ()%

1.68

0.93

8.73

60.45

0.85

01.69

63.06

01.39

67.97
66.07
1.46

كغم.ه1-

كغم ه1-

0

58.66

61.83

0.39

40

61.13

60.30

0.64

1.60

80

69.46

66.36

0.66

1.66

6.09

120

65.68

61.60

0.46

1.64

0.90

9.05

)LSD (0.05

6.79

0.15

1.110

1.114

1.118

1.117

جدول ( ) 7تأثير التسميد النتروجيني في حاصل العمف األخضر والجاف والصفات الكيميائية والنوعية لممخموط العمفي
في الحشة الثالثة
التسميد النتروجيني (كغم.
ه)1-

حاصل العمف

حاصل العمف

كغم.ه1-

كغم ه1-

األخضر

الجاف

النسبة المئوية
لمنتروجين()%

النسبة المئوية
لمفسفور()%

النسبة المئوية

لمبوتاسيوم()%

النسبة المئوية
لمبروتين ()%

النسبة المئوية

لمكربوهيدرات ()%

0

51.71

04.41

0.60

1.08

6.66

01.00

61.15

40

51.78

06.17

0.37

1.07

6.03

8.59

09.85

80

58.05

07.67

0.55

1.64

6.50

9.71

66.59

120

56.96

07.66

0.46

1.68

6.09

8.96

31.68

)LSD (0.05

1.36

1.05

1.110

1.110

1.100

1.119

1.96

المصل ة
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صذذللح مياذذا ( .)2007تذذم ية عميذذلت ال ذ اة لمةصذذلا ال ذ ية لالتسذذمي النيتةلبينذ

اليةعذذلن  ،مهذ

ذ ةلصذذا لنلايذذل

المخللط ال لف لل ذ ية Hordeum vulgare L.لالبذت .Medicago sativa L.ةسذللل ملبسذتية ,عليذل الي اةاذل,
بلم ل ال صةة ,ال ةاق.
ال لام  ,ملسر ا ملا (. )2004إنتذلج مةلصذيا ال لذد لن لتذلت الم اةاذ  .المعتذب الذلطن لل ةذث لالتطذلية: )10(10 ،
. 258-255
مةم ةسا ( .)1987تم ية السمل الفلسفلت لالنيتةلبين الر ةلصا لنلايل مخلذلط ال ةسذيش لال ذل لا

الن يم  ،س

ال لف  .ةسللل ملبستية ,عليل اليةاال ,بلم ل غ ا  ,ال ةاق.
اليذلنس ،ا ذ الةميذ أةمذ لمةفذذلظ ا ذ ال ذل ة ليعذ ا ذ اليذلس ( .)1987مةلصيذذا الة ذذلب .مط ذل بلم ذذل الملصذذا,
بلم ل لملصا ,ل ايةة الت ليش ال لل لال ةث ال لم  ,ال ةاق.
عة ،ةاذ هل ش لقلسش اةمي بلسش ( .)1991ةاسل تم ذية الةش لالتسميذ النيتةلبين الر ةلصا ال ةلتيا لاضليذلد ذ
ال لد اضخ ة لل ية لال ل لا لال مح ال يلم  ,مبلل ال للش اليةاايل.56 – 46 :)1(22 ,
بيذل  ،ةيذلض ةةذلا ( .)1984م لةنذل ةلصذذا لنلايذل ذض المخذلليط ال لفيذل مذذا ال ةسذيش لالنبيليذلت تةذت م ذ نت ذ اة
مختلفل .ةسللل ملبستية ,عليل اليةاال ,بلم ل غ ا  ,ال ةاق.
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ال ذ  ،ه ذذلش سذذةةلا( . )1999تذذم ية م ذ نت ال ذ اة لملااي ذ الي اةاذذل ذ ةلصذذا ال لذذد اضخ ذة لالتةعيذذب العيميذذلل
لل ةسيش المصة  .ةسللل ملبستية ،عليل اليةاال  ،بلم ل غ ا  ،ال ةاق .
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.221
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Seed and nitrogen fertilizer levels and their impact in the Holds green and
dry fodder and qualitative chemical composition of the feed mixture of
alfalfa and oats
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Abstract
Implemented a field experiment in agricultural second research station affiliated to the
Faculty of Agriculture / University of Muthanna, in the village of Al Bandar southwestern
province of Muthanna, during the winter season 2015 - 2016 in order to study the effect of
different amounts sowing of (oats) Avena sativa L. (0, 40, 80, 120 and 160 ) kg. h -1 with
a fixed amount of seed for (Alfalfa) Medicago sativa L. (40 kg. H -1) and four levels of
nitrogen fertilization (0,40, 80 and 120) kg. h -1 in the yields green and dry fodder and
chemical and qualitative characteristics of Alfalfa and oats, for three stuffed. Applied
experience manner split plot design according to the randomized complete sectors (RCBD)
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and three replicates. The results showed moral superiority third share Recorded when the
amount of seed (40 Alfalfa: 160 Oat) kg. E -1 holds the highest averages for green and dry
fodder amounted to 80.53 and 17.17 tons. E -1, respectively, as the seed mixture record
using the seed mixture (40 Alfalfa: 120 Oats) kg. h -1 higher averages qualitative content
of dry nitrogen to feed quotient (1.60%) and phosphorus (0.26%) and total protein (10.04%)
and total carbohydrates (28.05%), while the effect of nitrogen fertilization level have won 80
kg. h -1 highest average percentage of potassium (2.51%), while the achieved level of 120
kg. h -1 higher averages of the percentage of phosphorus (0.28%) and the percentage of
carbohydrates (30.68%), while the concentration of nitrogen record (1.61%) and the
percentage of protein (10.11%), the highest averages when you do not add nitrogen
fertilization (control treatment).

*Cited from of the message Master second researcher
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