تأثير نقع البذور بمنظم النمو  Atonikفي إنبات ونمو بذور ثالثة أصناف من الرقي
Citrullus lanatus
أديب جاسم عباس
كلية الزراعة/جامعة تكريت

أشجان نزار كامل
كلية الزراعة/جامعة تكريت

عمار هاشم سعيد
كلية الزراعة/جامعة تكريت

الخالصة
اجريتتت هتتلد الدراستتة بتتت مستبتترات ةستتم البستتتنة /كليتتة الزراعتتة/جامعتتة تكريتتت للعتتام  9000/9002الستبتتار ت ت مير معاملتتة البتتل ر
باالت نتتع علتتا ت ات اإلنبتتات لمالمتتة أ تتنا متتن الرةتتت هتتت (جارلستتت ن 67جارلستتت ن يتترا جتتارلت ) تتتم معاملتتة هتتلد األ تتنا
بتركيتتزين متتن االت نتتع ( ت ر )9000 : 9 9000:متتل ةبتتل زراعتيتتا بتتت أ انتتت بالستتتيكية داستتل المستبتتر  .اشتتارت النتتتا إلتتا جت د
استالبات معن ية بين األ نا حيث ت ةت بل ر ال ن جارلت بإعطاء أعلا سرعة انبات بلغت ( )00.11بتلر /يت م اعلتا نستبة انبتات
بلغت( %)72.11تميزت البتل ر المعاملتة باالت نتع بإعطتاء أبضتل النتتا لجميتا ال ت ات المدر ستة أمتا بالنستبة للتتداسل بتين األ تنا
التراكيز بقد ت ةت بل ر ال ن جتارلت المعاملتة باالت نتع بإعطتاء أعلتا سترعة انبتات بلغتت ( )09.19بتلر /يت م اعلتا نستبة انبتات
بلغت (. %)61.11
المقدمة

(حسن )0211,لبل ر الرةت ايضا ً  Citrullus lanatusيعر ﺒإسم  cucurbitaceaeالعا لة القرعيه  water melonيتبا الرةت
ةيمة غلا ية عالية إل تحت ا علا الده ن بنسبة  %31البر تين  %96السكريات (%01ةدامه ,)0219,تستعمل بل ر الرةت بت
التسلية (كرزات) عم ما بل ر القرعيات تستسدم بت استسراج الده ن الحت ا يا علا نسبه الب س بيا من الده ن (محمد .)0211,كما
دي م 000ملغم ب تاسي م 0.9نياسين 1ملغم مغنيسي م
تحت ا كمية  000غم من لحم الممار علا 0.1ملغم حديد 0ملغم
(حسن .)0211,تحت ا كللع ن س الكمية من لحم الممر  ,ةيمة الرةت الغلا ية عاليه إل يحت ا كل 000غم من لحم الممار علا 29غم ماء
0.01غم 0 Aغم بر تين 0غم دهن 6غم م اد كارب هيدراتيه 6ملغم كالسي م 09ملغم بس ر  120حد د لية من بيتامين
حامض األسك ربيع (المحمدا جاسم  .)0212,يحتل المرتبة األ لا من حيث Cمايمين 0.01غم رايب بالبين 7ملغم بيتامين
المساحة اإلنتاج بين السضرا ات التت تزرع بت العراق ه من السضرا ات ال ي ية الميمة لك نه ماد منعشة مرطبة سا ة بت أيام
ال ي الحار ه يزرع بت عم م القطر (مطل ب آسر ن . )0212,
يتطلب است نا نم المح ر الجنينت ال عال بعض الع امل منيا  :الماء ,درجة الحرار المملا ,الض ء ,األ كسجين غيرها من
المملا لإلنبات د ن التقيد ب تر زمنية ,أما نسبة اإلنبات
الع امل ,تعر ةدر أإلنبات ب نيا النسبة الم ية للبل ر التت تنبت بت الظر
المملا لإلنبات سالل مد زمنية محددد تحددها ة اعد استبارات البل ر .كما عر
بيت النسبة الم ية للبل ر التت تنبت بت الظر
سالمة النبات النات
( )0271, wood stockة اإلنبات ب نيا من الشر ط الميمة لقياس بعالية سالمة البلر التت تنعكس علييا ة
إن عملية إنبات البل ر تت مر ت مرا كبيرا بيرم نات النم النباتية حيث إنيا تنظم
البي ية المال مة .من المعر
تحت مدى الظر
العمليات ال سلجية سالل إنبات البل ر ( khanآسر ن )0266,اللا يعتبر عامل ميم لزياد معدل نسبة اإلنبات .
تعر عملية أنبات البل ر  Seed germination processب نيا سلسلة من العمليات العديد المعقد المتداسلة ما بعضيا بت
البل ر التت تق د بت النياية إلا است نا النم ال عال لمح ر الجنين  embryonic axisاستمرار هلا النم بغية الح ل علا بادر
سليمة معتمدد علا ن سيا (.)0210, Delouche
من احد منظمات النم النباتية الحديمة التت تح ز عملية اإلنبات بد ن إحداث تش د أ سمية الـ  Atonikاللا يسرع تدبق البالزما
بت الساليا ب اسطة زياد مست ى األ كسين الداسلت ( Dattaآسر ن  .)0217 ,يعد اإلنبات المرحلة األساسية األ لا لبدء حيا النبات
بحيث تـبدأ العملية بامت اص المـاء
ــــــــــــــــــــــــ
تاريخ تسلم البحث  9000/09/90ةب له 9000/3/90

إن البادرات الق ية

يحدث نتيجة لل رق بت الجيد الما ت ( )water potentialبين أنسجة البلر المحيط السارجت من المعر
المال مة ليا (الح ظت.)0211,
السليمة تعطت نباتات جديد ليا القدر علا االستمرار بت النم عند ت بر الظر
أ ضح حسن )0223(,بان الع امل المؤمر علا ة البل ر عديد هت الع امل ال راميتة ,الع امتل البي يتة  ,الع امتل ال ستي ل جية ,
التسزين مدته  .يعتبر استبار سرعة اإلنبات متن أكمتر استبتارات ةت البتل ر استتسداما بالبتل ر التتت تعطتت
الع امل الميكانيكية  ,ظر
رةما أعلا للبل ر النابتة بت العد األ لت ست تنتت عنيتا بتادرات أسترع نمت ا ترستيسا للكمابتة الحقليتة(سضتر آستر ن  9000,سلت
الرجب ت  )9007,االت نتتع ه ت عبتتار عتتن مركتتب عطتترا نتتتر جينتتت ) (Aromatic-nitro-compoundيستتبب استتتعماله زيتتاد
ال عاليات الحي ية للنبات كما انه يعطت طاةه حي ية للبل ر لمحا يل الحب ب األزهار السضترا ات ال اكته إل انته يستبب إنبتات ستريا
حا ل أ بر  ,يمكن استعماله علا مدى استا متن بتترات حيتا النبتات ابتتدا ًء متن البتل ر حتتا الح تاد يحتت ا تركيبته الكيميتا ت علتا
 sodiumpara-nitro phenoloateيمتتتص بستتي له
sodium1-ortho guaiacolate sodium ortho-nitro phenolate
ب اسطة أعضاء النبات يزيد من جريان ع ار النبات اللا يعطت ة حي ية إضابية لساليا النبات ,بي يحستن إنبتات البتل ر عنتد نقعيتا

بيه  ,يزيد إنتاج الممار عن طريق تحسين إنبات حب ب اللقاح تحسين نم النبتات زيتاد جت د الممتار لته أهميتة كبيتر بتت تقليتل تستاةط
الممار األزهار بضال عن المساعد علا اإلنتاج المبكر باإلمكان سلطه ما المبيدات الحشرية ال طرية األسمد ال رةية .
منظمتات النمت بتت إنبتات بتل ر السيتار إال إن
ةد ةام  Staubآسر ن  )0216( ,باجراء تجربة ح ل التداسل بين ت مير األ تنا
منظمات النم التت استسدميا لم تؤمر بت سرعة اإلنبات نسبة ظي ر البادرات بينما استل ت األ نا بيما بينيا بنسبة اإلنبات سرعتيا.
كما بين  Djanaguiramanآسر ن  )9001(,سالل دراسة نقا بل ر الطماطة القطن بت سبا مست يات متن االت نتع هتت (0, 0
 )7 , 1 , 3 , 1, 9 ,جزء بالملي ن اتضح أن االت نع يسبب زياد بت نسبة اإلنبات ط ل الر يشة ط ل الجتلير زيتاد الت زن الجتا
للر يشة ال زن الجا للجتلير الماد الجابتة الكليتة نشتاط البتل ر المحتت ى الكلتت للبتر تين المحتت ى الكلتت للكرب هيتدرات المحتت ى
الكلتت الحتر لالحمتاض االمينيتة زيتاد بعاليتة االنزيمتات (  ) Catalase ,Peroxidase ,Polyphenole oxidaseان معاملتة بتل ر
الطماطة القطن باالت نع تركيز  1جزء بالملي ن اعطا أبضل النتا لل ات المدر سة.
ييد هلا البحث الستبار استجابة بل ر مالمة أ نا من الرةت للغمر بمنظم النم  Atonikمعربة متدى تت ميرد بتت ت ات اإلنبتات
للع لغرض تجربته بيما بعد علا نباتات تتميز بضع انبات بل رها .
مواد وطرائق البحث
تم إجراء التجربة بت مستبر ةسم البستنة /كلية الزراعة/جامعة تكريت بتاريخ  9002/00/99حيث تم اسل مالث أ نا من الرةت
هت (جارلست ن , 67جارلست ن يرا  ,جارلت) يرمز ليا (  )V1 , V9 ,V0علا الت الت  .تم معاملتيا بتراكيز مستل ة من االت نع
كما يلت(  )9000 :9 9000 :0مل يرمز ليا (  )A9 , A0علا الت الت  .تم تحضير ال سط تعقميه ضا بت ا انت بالستيكية
ةطرها  01سم بعد للع تقسم البل ر إلا مجم عتين تنقا المجم عة األ لا من البل ر بالماء المقطر تنقا المجم عة المانية بمنظم النم
 Atonikلمد  1ساعات مم تستسرج تج مم تزرع بت األ انت حيث ت ضا  91بلر بت كل عاء بمالث مكررات .
الصفات المدروسة:
 - 0نسبة اإلنبات ( :)%تم حساب هلد ال

ة عن طريق المعادلة التالية (سل

الرجب )9007,

عدد البذور النابتة
نسبة اإلنبات( =)%ــــــــــــــــــــــــــ× 011
عدد البذور الكلي
 - 9سرعة اإلنبات (بلر /ي م)  -:حسبت بق المعادلة أدناد -:
} س ن – ( س ن – { )0
( س  - 9س )0
س0
معدل سرعة اإلنبات = ــــــــــ  +ـــــــــــــــــــ  +ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
صن
ص9
ص0
حيث ان:
س = النسبة الم ية للبادرات التت ظيرت بت الي م ن من إجراء العد
ص = عدد األيام من الزراعة إلا ن من أيام العد ( .)0269, Kannenberger Hunter
هلا يجرا العد األ ل للبل ر بعد  1أيام من الزراعة العد النيا ت بعد  03ي م من الزراعة (أمين عبتاس )0210 ,Shaker 0211,
.
 - 1ط ل الر يشة (سم) :تم ةياس ة طت ل الر يشتة للبتلر ب ستل  1بتادرات ستليمة حستب أطت ال الر يشتة ليتا ب استطة المستطر متن
محل ات اليا بالجلر إلا ةمة البادر ةسمت األط ال علا عدد البادرات لكل حدد تجريبية (سل الرجب . )9007,
 - 3ط ل الجلير(سم)  :تتم ةيتاس طت ل الجتلير لتن س البتادرات التتت ةيستت أطت ال الر يشتة ليتا لكتل حتد تجريبيتة متن م ضتا ات تال
الجلير بالبادر الا نيايته ةسمت األط ال علا عدد البادرات لكل حدد تجريبية (سل الرجب . )9007,
 - 1ال زن الجا للر يشة(غم)  :تم ةيتاس هتلد ال ت ة لتن س البتادرات التتت تتم حستاب نستبة اإلنبتات ليتا بقطتا الجتزء متن منطقتة ات تاليا
بالجلير تج ي يا بت  ovenعلا حرار ْ 60م لمد  31ساعة تم ةياس ال زن الجا ليا بالميزان االلكتر نت .
 - 7ال زن الجا للجتلير(غتم) :تتم ةيتاس ال ت ة لتن س البتادرات التتت ةيستت لحستاب الت زن الجتا للر يشتة ليتا للتع ب ستل الجتزء أست ل
الر يشة إلا نياية الجلير تج ي يا بت  ovenعلا حرار ْ 60م لمد  31ساعة تم حساب ال زن الجا ليا بتالميزان االلكتر نتت  .حللتت
النتا إح ا يا حسب الت تميم المستتسدم بتت التجربتة ( )CRDة رنتت المت ستطات باستبتار دنكتن متعتدد الحتد د علتا مستت ى احتمتال
( %1الرا ا سل هللا.)9000,
النتائج والمناقشة
 -1تأثير األصناف في صفات اإلنبات

تشير البيانات بت الجد ل( )0إلا ج د بر ق معن ية بت سرعة نسبة اإلنبات طت ل الجتلير الت زن الجتا للر يشتة الجتلير .بقتد
أعطا ال ن جارلت أسرع انبات()00.11بتلر /يت م اعلتا نستبة انبتات ( %)72.11اعلتا طت ل للجتلير( )1.16ستم اعلتا زن جتا
للجتلير()0.009غتتم مقارنتة بال تتن جارلستت ن 67التتلا اعطتا أبطت انبتتات ( )1.03بتلر /يت م اةتل نستتبة انبتات ( %)32.11اةتتل طت ل
للجلير( )7.21سم اةل زن جا للجلير ( )0.01غم .أما بالنسبة ل ة ال زن الجا للر يشة بقد ت ت ق بييتا ال تن جارلستت ن يترا إل
اعطا أعلا زن جا للر يشة()0.101غتم مقارنتة بال تن جتارلت التلا اعطتا اةتل زن جتا للر يشتة( )0.991غتم .أمتا ت ة طت ل
الر يشة بلم تستل األ نا بييا عن بعضيا معن يا ً ,يرجا السبب بتت االستتال بتين األ تنا إلتا استتال التركيتب الت رامت لأل تنا
ات ة البل ر ةتد انعكستت هتلد ال ت ات علتا نستبة انبتات البل ر,هتلد النتتا تت تق متا (0211, Delouche
استال أ زان البل ر
 Cano Rios 0210, Shaker 0270,Nonneck Torfasonآسر ن 9000 ,سعيد . )9001 ,

جدول ( )1تأثير األصناف في صفات اإلنبات لبذور نبات الرقي
ال

ات المدر سة

V0

V2

V3

سرعة اإلنبات
(بلر /ي م)

4108
b

00114
a

00143
a

نسبة اإلنبات %

83133
b

18
ab

13133
a

ط ل الر يشة (سم)

01120
a

0310
a

02113
a

ط ل الجلير (سم)

1133
b

5137
a

4175
a

ال زن الجا

للر يشة (غم)

11225
b

11304
a

11227
b

ال زن الجا

للجلير (غم)

1114
b

11133
ab

11002
a

* األرةام التت تحمل ن س الحر

التستل

عن بعضيا معن يا بت استبار دنكن متعدد الحد د عند مست ى معن ية %1

 -2تأثير تراكيز الـ  Atonikفي صفات اإلنبات
كما نالحظ متن الجتد ل ( )9جت د بتر ق معن يتة بتين البتل ر المعاملتة بالمتاء المقطتر البتل ر المعاملتة باالت نتع بتركيتز 9000 :9
حيتث اعطتتا التركيتز  9000:9أستترع انبتتات ( )00.23بتلر /يت م اعلتتا نستبة انبتتات ( % )76.17اعلتتا طت ل للر يشتتة ( )92.01ستتم
اعلا ط ل للجلير ( )2سم اعلا زن جا للر يشة (  )0.119غم اعلا زن جتا للجتلير ( )0.09غتم مقارنتة بالبتل ر التتت نقعتت
بالمتتاء المقطتتر بقتتط التتتت أعطتتت أبطت انبتتات ( )2.07بتتلر /يت م اةتتل نستتبة انبتتات ( % )13.99اةتتل طت ل لكتتل متتن الر يشتتة الجتتلير
( )91.11سم ( )7.71سم علا الت الت اةل زن جا لكل من الر يشة الجتلير ( )0.010غتم ( )0.06غتم علتا التت الت  .ةتد يعت د
الستتبب بتتت حتتد ث زيتتاد بتتت طت ل كتتل متتن الر يشتتة الجتتلير إلتتا د ر االت نتتع بتتت زيتتاد مستتت ى اال كستتين التتداسلت Talwar( IAA
 ) 0261 , Bhatnagarالتتتلا يستتتبب زيتتتاد مر نتتتة جتتتدار السليتتتة ( Djanaguiraman 0277,Thimann Tomaszewski
آسر ن  . )9001 ,ةد تع د الزياد بت ال زن الجا إلا التغلية المعدنية الجيد من حيث االمت اص الت زيا الجيد إمنتاء إنتتاج البتل ر
داسل الممار ( ) 0261 , Bhatnagar Talwarةد تعزى إلا تمميل إعتاد ت زيتا مك نتات الغتلاء المسز نتة داستل البتل ر (Brian

 ) 0211, Hemmingمتتن متتم تستتبب زيتتاد التركيتتب الض ت ت للبتتادرات هكتتلا يتتزداد النم ت استتتجابة لزيتتاد تتتراكم المتتاد الجابتتة (
Tomaszewski
0211, Hemming
 Yadavآستتتر ن  .)0216 ,هتتتلد النتتتتا تت تتتق متتتا متتتا لكتتترد كتتتل متتتن(Brian
 Datta 0277,Thimannآسر ن  Djanaguiraman 0211, Sharma Tayal 0262,اسر ن. )9001,

جدول ( )2تأثير التراكيز المختلفة لألتونك في صفات اإلنبات لمحصول الرقي .
ال

ات المدر سة

A0

A2

سرعة اإلنبات (بلر /ي م)

3101
b

00138
a

نسبة اإلنبات %

78122
b

15171
a

23143
b
1113
b
11040
b

23117
a
3
a
11332
a

1115
b

1102
a

ط ل الر يشة (سم)
ط ل الجلير (سم)
ال زن الجا

للر يشة (غم)

ال زن الجا

للجلير (غم)

*االرةام التت تحمل ن س الحر

التستل

عن بعضيا معن يا بت استبار دنكن متعدد الحد د عند مست ى معن ية %1

تراكيز االت نع بت ات اإلنبات
 -3ت مير التداسل بين األ نا
التراكيز المستل ة لالت نع ت ميرا معن يا بت ات اإلنبات الم ضحة بت الجتد ل ( )1حيتث
أظيرت النتا إن التداسل بين األ نا
أعطت بل ر ال ن جارلت المعاملة باالت نع بتركيز  9000: 9أعلا سرعة انبات ( )09.19بتلر /يت م اعلتا نستبة انبتات(%)61.11
اعلا ط ل للجلير( )2.61ستم اعلتا زن جتا للجتلير ()0.07غتم مقارنتة ببتل ر ال تن جارلستت ن 67المعاملتة بالمتاء المقطتر بقتط
التتتت أعطتتت اةتتل ستترعة انبتتات ( )3.16بتتلر /يتت م اةتتل نستتبة انبتتات ( %)16.11اةتتل طتت ل للجتتلير()1.11ستتم اةتتل زن جتتا
للجلير()0.07غم .
أما بالنسبة ل تت ط ل الر يشة ال زن الجا للر يشة بقد ت ةت بييا بل ر ال ن جارلست ن يرا المعاملة باالت نتع بتركيتز :9
 9000إل أعطتتت أعلتتا طتت ل للر يشتتة ( )90.11ستتم اعلتتا زن جتتا للر يشتتة ()0.360غتتم مقارنتتة ببتتل ر ال تتن جارلستتت ن67
المعاملة بالماء المقطر التتت أعطتت اةتل طت ل للر يشتة ()00.21ستم بتل ر ال تن جارلستت ن يترا المعاملتة بالمتاء المقطتر بقتط التتت
أعطت اةل زن جا للر يشة ()0.076غتم  .يتضتح لنتا ممتا ستبق إن بتل ر ال تن جارلستت ن يترا المعاملتة باالت نتع بتراكيتز مستل تة
ت ةتت معن يتتا علتا بتتاةت المعتامالت بتتت ت ات ستترعة اإلنبتات طت ل الر يشتة طت ل الجتلير الت زن الجتا للر يشتتة الت زن الجتتا
للجلير هلا ةد يع د إلا الع امل التت تؤمر بت ات ة البتل ر  Seed Vigorن عيتيتا  Qualityمنيتا الع امتل البي يتة (المتاء  ,درجتة
بستي ل جية مرتبطتة بالبتل ر ن ستيا
الحرار المملتا  ,الضت ء  ,األ كستجين غيرهتا متن الع امتل) الع امتل ال راميتة المتعلقتة باأل تنا
كتركيب الجنين مدى نضجه ط ل ة ر متد ستك نه المتاد الغلا يتة المتراكمتة بالبتلر (حستن )0223,ةتد ارتبطتت هتلد الع امتل متا
بعضيا أدت إلا إظيار استالبات بين التداسالت كما أن استال نسب إنبات البل ر سرعتيا ةد يرجا إلا جت د بتل ر نتت عنيتا بتادرات
غير سليمة نتيجة عدم اكتمال نم البلر بييا بشكل جيد عدم مقدر أجنتة تلتع البتل ر علتا تكت ين بتادرات جيتد ستليمة مقا متة للظتر
البي ية ينت عنيا نبات لات م ا ات جيدد هلد النتا تت ق ما ما لكرد (سعيد 9001 ,حسن.)0223 ,

جدول ( )3تأثير التداخل بين األصناف والتراكيز المختلفة لالتونك على صفات اإلنبات لمحصول الرقي
ال

ات المدر سة

سرعة اإلنبات
(بلر /ي م)
نسبة اإلنبات
%
ط ل الر يشة
(سم)
ط ل الجلير
(سم)
ال زن الجا للر يشة
(غم)
ال زن الجا للجلير
(غم)
*األرةام التت تحمل ن س الحر

التستل

V0A0

V0A2

V2A0

V2A2

V3A0

V3A2

8145
e
35133
e
00133
c
7173
c
11045
c
1111
c

00180
c
10133
cd
0415
ab
4133
ab
11215
b
110
b

00125
D
11
D
04135
Ab
1135
Bc
11015
D
1114
C

021135
b
14
b
21133
a
4133
ab
11851
a
1100
b

00137
cd
17133
bc
05113
b
518
abc
11031
c
1111
c

02132
a
53133
a
03115
ab
3153
a
11211
b
1101
a

عن بعضيا معن يا بت استبار دنكن متعدد الحد د عند مست ى معن ية %1

االستنتاجات
 -0استل ت اال نا لل ات المدر سة بت البحث نتيجة استال التراكيب ال رامية .
 -9ت ق ال ن جارلت لمعظم ال ات المدر سة بت البحث علا ال ن ين اآلسرين .
 -1المعاملة باالت نع اعطت ت ق معن ا لكل ات البحث علا البل ر الغير معاملة باالت نع.
 -3بل ر ال ن جارلت المعاملة باالت نع ت ةت معن يا ً لمعظم ات البحث عن باةت التداسالت بين بل ر ا نا الرةت تراكيز
االت نع .
المصادر
مح ل ب ل ال يا  .رسالة
 -0الح ظت ,سعد الدين ماجد( .)0219ت مير الشد الما ت علا االنبات النم الحا ل ن عية
ماجستير كلية الزراعة الغابات .جامعة الم ل  .العراق.
مانية ,دار الكتب للطباعة
 -9الرا ا ,ساشا محم د عبد العزيز سل هللا )9000(.ت ميم تحليل التجارب الزراعية ,طبعه
النشر .جامعة الم ل -زار التعليم العالت البحث العلمت .العراق.
البحث العلمت .العراق.
 -1المحمدا ,باضل م لح عبد الجبار جاسم .)0212(.انتاج السضر -جامعة بغداد .زار التعليم
زار التعليم العالت البحث العلمت
 -3أمين  ,هاشم محمد علت حسين عباس . )0211( .بحص ت ديق البل ر -جامعة بغداد .
 .العراق .
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جامعة الم ل .زار
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Effect of Soak Three Cultivars Water Melon Citrullus lanatus Seeds with Growth Regulator "
Atonik" on Germination and growth
Adeeb Jasim Abbas
Ashjan Nazar Kamel Ammar Hashim Saied
Agriculture Tikrit University

Abstract
A laboratory experiment was conducted for testing the effect of soaking the seeds in the growth
regulator Atonik as seed treatment on germination of three water melon cultivar: (Charleston51, Charleston
Grey, Charlee), these cultivars were treated with two Atonik concentrations before sowing in plastic dish
inside laboratory. Results indicated a significant increase in germination speed and germination percentage.
Charlee gave higher germination speed (00143)seed/day and higher germination percentage(13133)%.The
soaking seeds in Atonik gave best result in all the studied characters as compared with the control

treatment .The interaction between cultivars and Atonik concentration was significant ,the seeds of Charlee
which soaked in Atonik gave highest germination speed (02132)seed/day and higher germination
percentage (53133)% .

