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استجابة الكمم لرش (توتل كرو) واضافة النتروجين
فرج محمد امين
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نفذت التجربة في حقول قسم البستنة–كمية الزراعة–جامعة بغداد–ابو غريب ,خالل الموسمين  2010و ,2011وكان اليدف من ذلك

دراسة تأثير التسميد النتروجيني والرش بالمحمول المغذي (توتل كرو) في النمو والمحتوى المعدني ألوراق الكمم المحمي .شممت التجربة 27

معاممة ىي عبارة عن التداخالت بين السماد النتروجيني (اليوريا  )N %57بأربعة مستويات (القياس ( )N0و 71كغم /Nىكتار ()N1
و 231كغم /Nىكتار ( )N2و 291كغم /Nىكتار ( ))N3واربعة توليفات من المحمول المغذي ىي بدون رش ( )T1و()T2( )31-31-31
و( (T3))21-63-21و( .)T4( )23-23-47نظمت المعامالت بتجربة عامميو وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات.
أظيرت النتائج إن معاممة التسميد النتروجيني والرش بالمحمول المغذي (  )N3T4قد تفوقت معنوياً عمى باقي المعامالت في عدد االوراق اذ

اعطت  31.47و 32.35ورقة لمنبات ومحتوى االوراق من النتروجين والبالغ  %2.6:و %2.61ومحتوى االوراق من البوتاسيوم والبالغ

 %2.3:1و %2.424ومتوسط وزن السوق المتضخمة والبالغ  534.7و 556.7غم  /نبات لمموسمين بالتتابع في حين كانت اقل القيم

ليذه الصفات في معاممة المقارنة  .T1N0نوصي بأجراء ىذه المعامالت سنوياً عمى محصول الكمم ودراسة تأثير مستويات اخرى من

النتروجين والمحمول المغذي تحت كثافات نباتية اخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كممات مفتاحية :محمول مغذي ,محتوى العناصر في الورقة ,حاصل سيقان الكمم.
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ABSTRACT
– This study was conducted at the field of the Department of Horticulture – College of Agriculture
University of Baghdad – Abu Ghraib, during 2010 and 2011 seasons. That was to study the effect of
nitrogen fertilization and foliar application of nutrient solution (TOTALGRO) containing NPK on
growth and leaf mineral content on local kohlrabi cultivar. The experiment included 16 treatments
wich were the interactions between four levels of nitrogen fertilization, [(N 0), 60 kg N/ha ( N1) , 120 kg
)N/ ha( N2) and 160 kg N/ ha( N3) ] and four concentrations of nutrient solution spray (T1), (20-20-20
(T2), (10-52-10) (T3) and (12-12-36) (T4). Each treatment replicated three times with a factorial
experiment using RCBD. The experimental results showed that interaction of nitrogen fertilization
and nutrient solution spraying (N3T4) was significant it gave the highest leaf number (20,36 and 21,24
leaf per plant) and the highest leaves content of nitrogen (1,59% and 1,50 %) and the highest leaves
content of Potassium (1,290% and 1,313%) and the bulbous stems mean weight (423,6 and 445,6
g/plant) for both seasons, respectively. The lowest value of these parameters were found in the control
(N0T1) treatment. We recommended conducting these treatments annually and to study the effect of
another levels of nitrogen and nutrient solution along with higher population densities.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Key words: Nutrient Solution, Leaf Mineral Content, Bulbous Stem Yield.
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وعددىا كما ادى الى زيادة عدد االوراق والحاصل الكمي ()1

المقدمة

كما وجد  Losakواخرون ( )17ان اضافة السماد

يصنف الكمم Brassica oleracea var. ( Kohlrabi

النتروجيني الى محصول الكمم ادى الى زيادة محتوى االوراق

 )caulorapa L.من محاصيل خضر العائمة الصميبية التي

تشمل حوالي  300جنس و 3000نوع منتشرة في جميع أنحاء

من النتروجين وزيادة الحاصل .اما بالنسبة لرش المحمول

العالم والجنس  Brassicaيضم أنواعاً عدة ( ,)1وكان يزرع

المغذي فأن محتوى المجموع الخضري من العناصر الغذائية

يتأثر عند تسميد النبات بالعناصر المختمفة سواء بالتسميد

مدة طويمة
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط منذ ّ
جداً ,ومنيا انتشرت زراعتو إلى مناطق أخرى في غرب آسيا

األرضي أو بالتسميد الورقي خصوصاً ,فقد وجد AL-

أوربا ( 7و .)18كما يزرع الكمم بصورة رئيسة في اليند,

بالمحمول المغذي النيرين بتركيز ( 10 ,5 ,0و )15مل/لتر

 )3( Fatlawiان رش نباتات البطاطا صنف ديزري

وغرب أوربا ,ويعتقد بان الموطن األصمي لو ساحل شمال

ادى الى زيادة معنوية في محتوى األوراق من  NPKولجميع

باكستان ,إيران وروسيا البيضاء وىو محصول ميم في مصر

التراكيز ,وأشار  Gabalواخرون ( )14أن إضافة عناصر

ويزرع بالدرجة الثانية في سوريا ,دول أوربا الغربية ,وأمريكا

( B ,Kو )Znرشاً عمى المجموع الخضري لنبات البروكمي

بشقييا الشمالي والجنوبي ,أما في العراق فيزرع بالدرجة
األولى في محافظة كربالء وعمى نطاق ضيق في محافظات

( )Brassica oleracea var italica L.أدت إلى زيادة

بابل وبغداد ,وكان يزرع في بغداد بمساحات واسعة قبل أن

معنوية في محتوى األوراق من  NPKبعد  90يوم من الشتل

مقارنة مع النباتات غير المعاممة .كما وجد AL-Hamdani

تتحول المناطق الزراعية حول بغداد إلى مناطق سكنية (5

( )4ان رش نباتات الكمم لمصنفين (الصنف المحمي والصنف

و ,)6ونظ اًر لقمة المساحات المزروعة ليذا المحصول لذا ال

توجد أية إحصائية لممساحة المزروعة واإلنتاج الكمي

اليولندي  )White viennaبالمحمول المغذي )(King life

لممحصول في العراق بالوقت الحاضر ,ويتحمل ىذا النبات

ادى الى زيادة معنوية في عدد االوراق الكمية والحاصل

ومكوناتو ومحتوى االوراق من  Nو Pو .Kأن اليدف من

درجات الح اررة المرتفعة والمنخفضة أيضاً لذا يمكن زراعتو

ىذا البحث ىو بيان أىمية النتروجين ورش المحمول المغذي

في وقت مبكر ومتأخر ولذلك يزرع في العراق بأكثر من

عروة خالل الموسمين الخريفي والربيعي ( 7و .)18كما تكمن

عمى األوراق ودوره في زيادة محتوى االوراق من العناصر

أىمية نبات الكمم في قيمتو الغذائية ,حيث يحوي الساق

لنبات الكمم.

المتضخم عمى كاربوىيدرات بنسبة ( %)6.7–2.7وبروتينات
( %(2.8ودىون ( %)2.0ويحوي عناصر ,)05051( p

المواد والطرائق

نفذت ىذه التجربة خالل الموسمين  2010و 2011في حقول

حديد  ,%0.05صوديوم  ,%8كالسيوم  ,0.041بوتاسيوم

قسم البستنو–كمية الزراعة–جامعة بغداد–أبو غريب لدراسة

فيتامينات مثل فيتامين  ,Cفيتامين  ,Aالثايمين ,B1

في محصول الكمم لمصنف المحمي وقد أجريت كافة عمميات

الرايبوفالفين  B2والنياسين  6( B6و .)18لمنتروجين دور

الخدمة المطموبة لمنباتات كالري والتعشيب والمكافحة حسب

في تنشيط األنزيمات المحفزة لعممية التركيب الضوئي وزيادة

الحاجة بالتساوي .تمت زراعة البذور التي تم شرائيا من

الخاليا ونموىا ( )20ويدخل النتروجين في تركيب عدد كبير

بمسافة  30سم بين نبات وآخر ووضعت في الجورة الواحدة

من المركبات العضوية الميمة في العمميات الحيوية في

خمسة بذور ,وبعد بموغ الحجم المناسب  3-2أوراق حقيقية تم

النبات فيو يدخل في تركيب  DNAو RNAويدخل في

خفيا بالتدريج إلى نبات واحد في الجورة .قد صممت التجربة

وأوضحت الدراسات التي أجريت عمى الكمم إن التسميد

استخدم في ىذه التجربة عامالن االول اضافة السماد

النتروجيني أدى إلى زيادة متوسط وزن السيقان المتضخمة

النتروجيني والثاني الرش بالمحمول المغذي .وذلك كاالتي:

تأثير اضافة السماد النتروجيني والمحمول المغذي Totalgro

ومغنسيوم  ,%0.37كبريت  %0.050وكذلك يحتوي

المكاتب الزراعية مباشرة في الحقل بتاريخ  11/1لمموسمين,

كفاءتيا وتكوين السكريات التي تساعد عمى زيادة انقسام

بتجربة عاممية ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاممة.

تركيب جزيئة الكموروفيل واألنزيمات مثل ,)8( NAD
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أ -عامل اضافة السماد النتروجيني ( سماد اليوريا )%46 N

متوسط وزن السيقان المتضخمة (غم/نبات) :تم حساب

 120N2و  180 N3فضالً عن معاممة القياس .N0

تجريبية باستعمال ميزان كيربائي حساس ثم استخرج معدل

ويرمز لو بالرمز  Nبمعدل  Nكغم /ىكتار 60 N1 ,و

معدل وزن السيقان المتضخمة بوزن ( )5سيقان من كل وحدة

ب -عامل الرش بالمحمول المغذي اذ تم استخدام 4

وزن الساق مقد اَر بالغرام.

ويتضمن رش النباتات بالماء فقط ( )T1ورش النباتات

عدد األوراق الكمية لمنبات :يتضح من نتائج جدول  1إن

مستويات من المحمول المغذي )T( )Totalgro( NPK

النتائج والمناقشة

بالمحمول المغذي ( )T2( )20-20-20ورش بالمحمول

معامالت الرش بالمحمول المغذي اثرت معنوياً في عدد

بالمحمول المغذي عالي البوتاسيوم ( .)T4( )12-12-36

لألوراق بمغ  19.0و 18.9ورقة لمموسمين بالتتابع ,أما

المغذي عالي الفسفور ( )T3( )10-52-10ورش النباتات

االوراق الكمية اذ تفوقت المعاممة  T4بإعطائيا أعمى عدد

حممت نتائج الدراسة إحصائيا عمى وفق التصميم المستخدم

بالنسبة لمتسميد النيتروجيني فتشير نتائج الجدول نفسو إلى إن

وقورنت المتوسطات بحسب اختبار اقل فرق معنوي (أ.ف.م)
(.)13

المعاممة  N3قد أعطت أعمى عدد لألوراق وبمغ 18.4

و 19.4ورقة لمموسمين ,بالتتابع ,أما التداخل بين السماد

الصفات المدروسة

النتروجيني ورش المحمول المغذي فتشير النتائج إلى تفوق
المعاممة  T4N3عمى باقي المعامالت إذ أعطت 20.3

عدد األوراق الكمية (ورقة/نبات) :تم حساب عدد األوراق لكل

نبات من النباتات المأخوذة ثم اخذ معدل عدد األوراق لمنبات

و 21.2ورقة لمموسمين بالتتابع وبنسبة زيادة بمغت 55.30

(.)3

و %48.74عمى المعاممة ( T1N0المقارنة) التي أعطت اقل
عدد لألوراق والبالغ  13.1و 14.2ورقة ,لمموسمين بالتتابع.

تقدير النسبة المئوية لمعناصر الغذائية ( )NPKفي

ويعود سبب تفوق معامالت الرش بالمحمول المغذي إلى دور

األوراق :تم اخذ الورقة الرابعة من القمة النامية وجففت

العناصر الداخمة في المحمول المغذي الضرورية وخاصة

وطحنت وثم اخذ  0.2غم من كل عينة مطحونة وىضمت

النتروجين الذي يؤدي إلى زيادة تفرعات النبات والنمو

باستخدام حامض الكبريتيك والبيروكموريك ,حيث تم إضافة 3

الخضري الذي انعكس عمى زيادة عدد األوراق ( )8وكذلك

مل من الكبريتيك  H2SO4المركز و 2مل من حامض

دور العناصر المرشوشة في التمثيل الضوئي في األوراق

البيروكموريك  HCLO4المركز وبعدىا ترج العينة ثم تسخن

وتصنيع المواد الغذائية الميمة في نمو النبات وزيادة تفرعاتو

عمى ح اررة  90م لمدة ( )5-3دقائق لحين ظيور أبخرة
صفراء ,ثم تترك لمدة  5دقائق لحين ظيور أبخرة بيضاء ثم

ومن ثم انعكاسو عمى زيادة عدد األوراق ,ويعود سبب تفوق

يتم التسخين عمى درجة ح اررة مرتفعة لمدة ( )2-1دقيقة وعند

السماد النتروجيني الى نفس التفسير عند رش المحمول

اكتمال عممية اليضم يكون محمول العينة رائق عديم المون ثم

المغذي .وىذه النتيجة تتفق مع ما حصل عميو AL-Sahaf

يبرد وينقل إلى دورق عياري  50مل ويكمل بالماء المقطر

و (9( Aatiعند رش القرنابيط بالمحمول المغذي ومع AL-

قدر النيتروجين بالتقطير بعد إضافة ىيدروكسيد الصوديوم

) .(King lifeكما تتفق مع ما وجده ( )1عند اضافة

بوساطة جياز مايكروكمدال ( .)15الفسفور تم تقديره بطريقة

النتروجين لمحصول الكمم.

 )4( Hamdaniعند رش نباتات الكمم بالمحمول المغذي

إلى العالمة وبعدىا تم تقدير العناصر التالية فييا وكما يأتي:

مولبيدات األمونيوم وحامض االسكوربيك وبعد ظيور المون

األزرق قيست شدة المون لممحمول بواسطة جياز Spectro
 photometerعمى طول موجي  620نانوميتر (.)16
البوتاسيوم تم تقديره باستخدام جياز Flame photometer

وحسبت النسبة المئوية لمعناصر الغذائية عمى أساس الوزن

الجاف (.)8
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جدول  .2عدد اوراق بتأثير  Nوتوتل كرو لمكمم لمموسمين

الموسم 2010
T3
T2
1556 1359
1753 1551
1853 1652
1950 1758

T1
1351
N0
1452
N1
1459
N2
1653
N3
252 L.S.D5%
1756 1558 1456
المتوسط
151 L.S.D5%
الموسم 2011
T3
T2
T1
1558 1458 1452
N0
1659 1653 1551
N1
1758 1659 1558
N2
2052 1859 1755
N3
153 L.S.D5%
1757 1657 1557
المتوسط
151 L.S.D5%

T4
1759
1853
1955
2053

جدول  .3محتوى االوراق من النتروجين ( )%بتأثير  Nوتوتل كرو
لمكمم لمموسمين

المتوسط
1551
1652
1752
1854
151

الموسم 2010
T3
T2
1544 1536
1546 1542
1547 1539
1552 1546

T1
1528
N0
1531
N1
1536
N2
1543
N3
0514 L.S.D5%
1547 1541 1535
المتوسط
0507 L.S.D5%
الموسم 2011
T3
T2
T1
1537 1529 1525
N0
1540 1533 1529
N1
1541 1533 1531
N2
1544 1539 1536
N3
0512 L.S.D5%
1541 1534 1530
المتوسط
0506 L.S.D5%

1950

T4
1751
1852
1951
2152

المتوسط
1555
1656
1754
1954
151

1859

محتوى االوراق من النتروجين :يتضح من نتائج جدول  2إن

T4
1549
1551
1555
1559

المتوسط
1539
1543
1544
1550
0507

1554

T4
1541
1544
1547
1550

المتوسط
1533
1537
1538
1542
0506

1546

محتوى االوراق من الفسفور :تبين النتائج الموضحة في

معامالت الرش بالمحمول المغذي اثرت معنوياً في محتوى

الجدول ( )3إن لممحمول المغذي  Totalgroتأثي ار معنوياً في

االوراق من النتروجين اذ تفوقت المعاممة  T4بإعطائيا أعمى

تركيز الفسفور في األوراق ,وان أعمى تركيز منو كان عند

محتوى بمغ  1.54و %1.46لمموسمين بالتتابع ,أما بالنسبة

المعاممة  T3والتي تفوقت معنوياً عمى معاممة المقارنة  T1إذ

لمتسميد النيتروجيني فتشير النتائج الجدول نفسو إلى إن

أعطت ىذه المعاممة  0.43و %0.44لمموسمين ,بالتتابع,

المعاممة  N3قد أعطت أعمى محتوى لألوراق من النتروجين

في حين تبين نتائج نفس الجدول تفوق المعاممة  N3قد

وبمغ  1.50و %1.42لمموسمين ,بالتتابع ,أما التداخل بين

أعطت أعمى محتوى لألوراق من الفسفور وبمغ 0.44

السماد النتروجيني ورش المحمول المغذي فتشير النتائج إلى

و %0.42لمموسمين ,بالتتابع ,أما التداخل بين السماد

تفوق المعاممة  T4N3عمى باقي المعامالت إذ أعطت 1.59

النتروجيني ورش المحمول المغذي فتشير النتائج إلى تفوق

و %1.50لمموسمين بالتتابع وبنسبة زيادة بمغت 24.22

المعاممة  T3N3عمى باقي المعامالت إذ أعطت 0.49

و %20.00عمى المعاممة  T1N0التي أعطت اقل محتوى

و %0.47لمموسمين بالتتابع .إن زيادة نسبة الفسفور في

والبالغ  1.28و ,%1.25لمموسمين بالتتابع .ربما يعود سبب

األوراق ربما تعود إلى االمتصاص المباشر من قبل األوراق

تفوق معامالت الرش بالمحمول المغذي واضافة النتروجين

السيما معاممة الرش بالمحمول المغذي عالي الفسفور ,كما قد

إلى وجود النتروجين في المحمول المغذي وكذلك اضافتو

تعود إلى دوره في تنشيط المجموع الجذري وزيادة امتصاص

لمتربة مما ساعد عمى زيادة امتصاصو مباشرة من قبل جذور

وتمثيل النتروجين وىذا ينعكس بدورة عمى امتصاص الفسفور

النبات وبالتالي زيادة تركيزه في األوراق .تتفق ىذه النتائج مع

وانتقالو لألوراق ( .)20كذلك يعود الى دور النتروجين الذي

ما وجده  )3( AL-Fatlawiعند رش نباتات البطاطا صنف

بدوره يزيد من امتصاص الفسفور وبالتالي زيادتو في االوراق.

ديزري بالمحمول المغذي النيرين ,ومع ما وجده Losak

ان ىذه النتائج تتفق مع ما وجده  )10( Bahiaعند رش

واخرون ( )17عند اضافة السماد النتروجيني الى محصول

نباتات البطاطا بعنصري الفسفور والبوتاسيوم ,كما تتفق مع

الكمم مما ادى الى زيادة محتوى االوراق من النتروجين.

 )2( AL-Ahadjimiالذي بين أن رش المحمول المغذي
يؤدي إلى زيادة محتوى أوراق المشمش من الفسفور.
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يزيد من محتوى اوراق الميانة الصينية Brassica rapa L.

جدول  .4محتوى االوراق من الفسفور ( )%بتأثير  Nوتوتل كرو لمكمم
لمموسمين

الموسم 2010
T3
T2
0539 0533
0541 0534
0545 0540
0549 0545

T1
0531
N0
0533
N1
0538
N2
0539
N3
0512 L.S.D5%
0544 0539 0536
المتوسط
0506 L.S.D5%
الموسم 2011
T3
T2
T1
0542 0533 0532
N0
0543 0535 0533
N1
0544 0538 0535
N2
0547 0541 0539
N3
0509 L.S.D5%
0544 0537 0535
المتوسط
0505 L.S.D5%

من البوتاسيوم.
T4
0536
0538
0540
0541

جدول  .5محتوى االوراق من البوتاسيوم ( )%بتأثير  Nوتوتل كرو

المتوسط
0535
0536
0541
0544
0506

لمكمم لمموسمين

الموسم 2010
T3
T2
1516 1515
1520 1519
1522 1522
1521 1524

T1
1512
N0
1517
N1
1520
N2
1521
N3
0511 L.S.D5%
1520 1520 1517
المتوسط
0505 L.S.D5%
الموسم 2011
T3
T2
T1
1516 1517 1514
N0
1520 1521 1518
N1
1523 1524 1521
N2
1525 1527 1523
N3
0513 L.S.D5%
1521 1522 1519
المتوسط
0506 L.S.D5%

0539

T4
0534
0536
0537
0539

المتوسط
0535
0537
0539
0542
0504

0537

محتوى االوراق من البوتاسيوم :تبين النتائج الموضحة في

جدول  4إن لممحمول المغذي  Totalgroتأثي ار معنوياً في

T4
1519
1521
1526
1529

المتوسط
1516
1519
1523
1524
0505

1524

T4
1520
1524
1529
1531

المتوسط
1517
1521
1524
1526
0506

1526

تركيز البوتاسيوم في األوراق ,وان أعمى تركيز منو كان عند

متوسط وزن السيقان المتضخمة :يتضح من نتائج جدول 5

أعطت ىذه المعاممة  1.24و %1.22لمموسمين بالتتابع ,في

وزن السيقان المتضخمة اذ تفوقت المعاممة  T4بإعطائيا

المعاممة  T4والتي تفوقت معنوي ًا عمى معاممة المقارنة  T1إذ

إن معامالت الرش بالمحمول المغذي اثرت معنوياً في متوسط

حين تبين نتائج نفس الجدول تفوق المعاممة  N3التي قد

أعمى وزن بمغ  386و 405غم لمموسمين بالتتابع ,أما

أعطت أعمى محتوى لألوراق من البوتاسيوم وبمغ 1.24

بالنسبة لمتسميد النيتروجيني فتشير نتائج الجدول نفسو إلى إن

و %1.22لمموسمين ,بالتتابع .أما التداخل بين السماد

المعاممة  N3قد أعطت أعمى متوسط لوزن السيقان

النتروجيني ورش المحمول المغذي فتشير النتائج إلى تفوق

المتضخمة وبمغ  400و 417غم لمموسمين ,بالتتابع ,أما

و %1.31لمموسمين بالتتابع .إن زيادة نسبة البوتاسيوم في

النتائج إلى تفوق المعاممة  T4N3عمى باقي المعامالت إذ

المعاممة  T4N3عمى باقي المعامالت إذ أعطت 1.22

التداخل بين السماد النتروجيني ورش المحمول المغذي فتشير

األوراق قد تعود إلى اإلضافة المباشرة ليذا العنصر من خالل

أعطت  423و 445غم لمموسمين بالتتابع وبنسبة زيادة بمغت

رشة عمى األوراق ,فضالً عن دورة في قوة النمو الخضري

 31.76و %32.94عن المعاممة  T1N0التي أعطت اقل

وزيادة كفاءة التركيب الضوئي الذي يترتب عميو زيادة

متوسط والبالغ  321و 335غم ,لمموسمين بالتتابع .ويعود

امتصاصو من التربة لسد حاجة النبات منو السيما وانو ناقل

سبب تفوق معامالت الرش بالمحمول المغذي إلى أن رش

الكاربوىيدرات ومنشط لكثير من األنزيمات ( ,)21او قد يعود

المحمول المغذي قد زاد من تركيز العناصر الغذائية في

الى اضافة النتروجين الذي يؤدي الى قوة النمو الخضري

األوراق (جداول  2و 3و )4ودخول العناصر في العمميات

وبالتالي زيادة امتصاصو وبالتالي تراكمو في االوراق .تتفق

االيضية داخل األوراق مما يؤدي إلى زيادة المواد الغذائية

ىذه النتائج مع وجده  )3( AL-Fatlawiعند رش نباتات

المصنعة وانتقاليا إلى السيقان المتضخمة وبالتالي زيادة وزن

البطاطا صنف ديزري بالمحمول المغذي النيرين ومع ()4

السيقان المتضخمة ,او قد تعزى ىذه الزيادة إلى دور

عند رش نباتات الكمم بالمحمول المغذي ) .(King lifeكما

النتروجين في زيادة النمو الخضري وكما مبين في الجدول

تتفق مع  )12( Tshikalangeاذ وجد ان اضافة النتروجين

( )1وبالتالي زيادة نواتج التركيب الضوئي ومن ثم زيادة
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) الىSource( المواد المصنعة وانتقاليا من أماكن تصنيعيا
) في السيقان المتضخمة مما أدى إلىSink( مواقع خزنيا
Ahmed  تتفق ىذه النتائج مع ما وجده.)8( زيادة وزنيا
) عند اضافة النتروجين لمحصول الكمم ومع1( واخرون
) عند رش نباتات4( AL-Hamdani  كما تتفق مع.)19(
.(King life) الكمم بالمحمول المغذي

 وتوتل كروN  متوسط وزن السيقان المتضخمة (غم) بتأثير.5 جدول
لمكمم لمموسمين

المتوسط
339
355
372
400
22

T4
358
368
396
423
386

المتوسط
349
372
386
417
19

T4
367
392
414
445
405

2010 الموسم
T3
T2
T1
332 343 321
354 361 335
362 379 353
388 407 380
44
359 373 347
22
2011 الموسم
T3
T2
T1
344 348 335
378 368 349
373 387 371
407 421 396
39
376 381 363
19

N0
N1
N2
N3
L.S.D5%
المتوسط
L.S.D5%

N0
N1
N2
N3
L.S.D5%
المتوسط
L.S.D5%
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