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تأثٌر المحلول المغذي واألسمدة الورقٌة فً انظمة الزراعة المائٌة للصفات
الخضرٌة والحاصل إلنتاج تقاوي البطاطا ذات الرتب العلٌا
صادق قاسم صادق
فالح حسن عٌسى
جامعة المثنى /كلٌة الزراعة جامعة بغداد كلٌة الزراعة

سمٌر دمحم احمد
وزارة العلوم والتكنولوجٌا

المستخلص:
نفذت هذه الدراسة داخل بٌوت زجاجٌه فً موقع التوٌثه التابع لدائرة البحوث الزراعٌة
لوزارة العلوم والتكنولوجٌا  .بموسمٌن متتالٌٌن امتد من كانون االول  - 2010شباط 2011
بإستخدام تقاوي صنؾ رٌفٌرا رتبة  . Eliteوشملت دراسة تأثٌر التولٌفة السمادٌة للمحلول
المؽذي واألسمدة الورقٌة فً نبات البطاطا النامً فً منظومة الزراعة المائٌة و نفذت التجربة
وفق تصمٌم ( CRDتصمٌم تام التعشٌة) إذ شملت الزراعة معامالت األسمدة ( F0 .بدون
اضافة سماد) و ( F1المحلول المؽذي) و ( F2رش مٌجافول (منشط امٌنً)) و ( F3رش
ماؼنوم (ٌورٌا فوسفٌت)) و ( F4رش سماد اؼرولٌؾ ( مركب متوازن)) و ( F1F2محلول
( F1F4محلول
مؽذي  +رش مٌجافول)) و ( F1F3محلول مؽذي  +رش ماؼنوم) و
مؽذي  +رش اؼرولٌؾ) .وتمت المقارنة بٌن متوسطات المعامالت باستعمال اختبار اقل فرق
معنوي  L.S.Dعند مستوى احتمال  .%5اظهرت النتائج تفوق جمٌع المعامالت السمادٌة
(المحلول المؽذي مع التؽذٌة الورقٌة) للصفات قٌد الدراسة قٌاسا ً مع معاملة المقارنة (بدون
إضافة سماد) إذ أعطت معاملة  F1F4أعلى معدل ألرتفاع النبات والمساحة الورقٌة والوزن
الجاؾ للمجموع الخضري للزراعة المائٌة بلػ (  70.00سم و  11306.00سم / 2نبات و
 37.57ؼم /نبات) بالقٌاس مع معاملة المقارنة  ،بٌنما كان لمعاملة  F1F2أعلى عدد سٌقان
بلػ  4.67ساق  /نبات.وأثرت معاملة استعمال المحلول المؽذي والرش باألؼرولٌؾ )F1F4
) معنوٌا ً بإعطاء أعلى معدل حاصل ؼم  /نبات بلػ  549.00ؼم ولم تختلؾ عنها معنوٌا ً
المعامالت  F1F3و  F1F2فً حٌن انخفضت فً معاملة ( F0بدون إضافة سماد) الى
 191.00ؼم.
المقدمة:
البطاطا  Solanum tuberosum L.من أهم المحاصٌل الخضرٌة الؽنٌة بالمواد
الؽذائٌة والطاقة وأكثرها استعماالً وتتصدر قائمة المحاصٌل الدرنٌة [حسن  ]1999 ,والتً لها
دورا ً مهما ً فً النظام الؽذائً البشري وذلك عن طرٌق تأمٌن ؼذاء مناسب لٌسهم مع بقٌه
المحاصٌل المهمة فً تؽطٌة المتطلبات الؽذائٌة المتزاٌدة لما ٌشهده العالم من انفجار سكانً
متزاٌد  .وتأتً بالمرتبة الرابعة عالمٌا كمحصول استراتٌجً وأقتصادي بعد كل من الحنطة
والذرة والرز [  ]2003,Bowenسجل اإلنتاج العالمً عام  2009رقما قٌاسٌا بلػ 329
ملٌون طن أي بمعدل زٌادة بلؽت  % 4.8عن السنوات العشرة التً سبقتها []2010,FAO
ففً العراق ازداد االهتمام بزراعة البطاطا بشكل واضح خالل العقدٌن األخٌرٌن إال إن اإلنتاج
الزال خارج طموح المعنٌٌن اذا ما قورن بإنتاج بعض البلدان اإلقلٌمٌة والعالمٌة ذات الطبٌعة
البٌئٌة المقاربة للعراق و بلؽت المساحة المزروعة لعام  2009إلى ما ٌقارب  33.000هكتار
وبإنتاج  348.800طن وبمعدل  10.6طن  /هكتار[ .الجهاز المركزي لألحصاء. ]2009 ,
تواجه زراعه وإنتاج ألبطاطا فً العراق العدٌد من المشاكل من أهمها بروز مشكله الملوحة فً
تأثٌر المحلول المغذي واالسمدة الورقٌة....
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كثٌر من األراضً الزراعٌة وخاصة فً المنطقة الجنوبٌة ووسط العراق وهً واحده من
أسباب تدنً إنتاجٌه البطاطا والتً تقؾ عقبه أمام زٌادة اإلنتاج الزراعً بما تسببه من تأثٌرات
سلبٌه مباشرة على النبات لذا فهً تعتبر عامل محدد لنمو النباتات عامة و البطاطا خاصة
[الشهوانً  . ]2006 ,مما استدعى التفكٌر فً استخدام طرائق وبدائل لزٌادة وحدة المساحة
متجاوزا مشاكل التربه من ملوحه المؤثر األساس فً العملٌة اإلنتاجٌة ،السٌما وان البلد متجه
للتوسع فً زٌادة المساحات المزروعة ورفع إنتاجٌة وحدة المساحة لٌنعكس كل ذلك لالرتقاء
بمستوى استهالك الفرد العراقً سنوٌا ً من هذه المادة الؽذائٌة ألهمٌتها الؽذائٌة والصناعٌة  .لذا
ٌتوجب التفكٌر جدٌا ً فً حل هذه المؤثرات والتوجه إلنتاج كمٌة من التقاوي محلٌا ً عن طرٌق
استخدم اتجاه جدٌد للزراعة وفق أسس البٌئات المستدامة والتً تتمٌز باستمرار الزراعة
واإلنتاج فٌها بصورة مستمرة  ،وكان لهذا النمط الزراعً دورا ً رائدا ً فً زراعة البطاطا
وإنتاجها بهدؾ تأمٌن الكمٌات المطلوبة من التقاوي فً وحدة المساحة ومن هذه البٌئات
الزراعة بدون تربة ( الزراعة المائٌة ،الزراعة الرملٌة  ،الزراعة الهوائٌة )  ،لمل تتمٌز به من
مزاٌا كثٌرة أبرزها إمكانٌة إنشاءها دون بحث مستل ألطروحة دكتوراه للباحث الثالثألتحدد
بمكان أو وقت وكذلك تجاوز مشكلة الملوحة فً األراضً العراقٌة فضالً عن اختزال الكثٌر من
العملٌات الزراعٌة وتقنٌن كمٌة المٌاه واألسمدة والتقلٌل من مشاكل اإلصابة المرضٌة والحشرٌة
لسهولة السٌطرة على ذلك من خالل محدودٌة المساحة [.الخزعلً  . ]2006 ,إن الهدؾ من
هذه الدراسة هو معرفة تأثٌر المحلول المؽذي واألسمدة الورقٌة فً بعض صفات النمو
الخضري والحاصل إلنتاج تقاوي الرتب العلٌا فً أنظمة الزراعة المائٌة .
المواد وطرائق العمل :
نفذت الدراسة فً البٌوت الزجاجٌة التابعة لدائرة البحوث الزراعٌة لوزارة العلوم
والتكنولوجٌا بموسمٌن متتالٌٌن امتد من كانون االول  - 2010شباط  2011اذ زرع صنؾ
البطاطا رٌفٌرا (مبكر جدا ً ) رتبة  Eliteوالمستورد من هولندا .بعد تعقٌم الدرنات بالمبٌدات
الفطرٌة والبكتٌرٌة فً ( 2010 / 12 / 10شكل  .)1مع كشؾ دوري ومٌدانً ( Field
 )inspectionمن قبل كادر متخصص بمعدل مرتٌن خالل الموسم  .وقلع المحصول فً 20
 2011 / 2 /بعد ظهور عالمات النضج على النبات.
تهٌئة و نصب منظومة الزراعة المائٌة.
نصبت منظومة الزراعة المائٌة فً البٌت الزجاجً واستخدمت سنادٌن بالستٌكٌة ذات
قطر  30سم من االعلى و  20سم من االسفل وارتفاع  30سم وربطت مع بعضها البعض
بواسطة انابٌب بالستٌكٌه قطر  1/2انج لكً ٌنتقل المحلول المؽذي عبرها (شكل  .)2ووضع
داخل السندانه مشبك بالستٌكً (مصفً) بقطر  30سم من االعلى و 20سم من االسفل وبعمق
 15سم للمحافظة على الدرنات المتكونة .وتمت السٌطرة على سرٌان المحلول المؽذي بواسطة
حنفٌات بالستٌكٌه ربطت فً مقدمة السنادٌن  .ووضعت الدرنة المستزرعة والمنبتة مسبقا ً فً
داخل المشبك البالستٌكً المثبت فً الجزء العلوي من السندانة.

تأثٌر المحلول المغذي واالسمدة الورقٌة....
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شكل (ٌ )2وضح ربط السنادٌن.

شكل (ٌ )1وضح تعقٌم الدرنات .

ؼطٌت ألسنادٌن ببالستٌك اسود سمك  180ماٌكرون ثم بعد البزوغ (شكل  )3تم أضافه
كمٌة من البتموس* ٌؽطً الدرنه المستزرعة لؽرض المحافظة على توفٌر الظالم والبرودة
المناسبة للدرنة عالوة على تثبٌت النبات بعد اكتمال البزوغ  .ضخ المحلول المؽذي الحاوي
3
على العناصر الؽذائٌة ضمن الحد المسموح به لنبات البطاطا (جدول  )1من خزان سعه  1م
بواسطة مضخة كهربائٌة وبحسب الحاجة  .ووفر األوكسجٌن للمحلول المؽذي بأستخدام
مضخات هواء خاصة لتهوٌة المحلول المؽذي لضمان عدم حصول حاالت اختناق للجذور
وتعرضها لألجهاد األوكسجٌنً ( Oxygen stressشكل  .)4وعدل إلـ  pHبإستخدام
حامض النترٌك فً حالة ارتفاع إلـ  pHإلى أعلى من  7واستخدم هٌدروكسٌد البوتاسٌوم لرفع
إلـ  pHعندما ٌنخفض إلى  5أو اقل .وعملت منظومة أخرى بنفس المواصفات السابقة لؽرض
ضخ ألماء ألعادي ( ) Tap Waterلمعامالت المقارنة والرش فقط.

شكل ( ٌ )4وضح مضخة الهواء

شكل (ٌ )3وضح تؽطٌة السنادٌن بالبالستك االسود .
.

تأثٌر المحلول المغذي واالسمدة الورقٌة....
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جدول ( )1التولٌفة القٌاسٌة المستخدمة فً تحضٌر المحلول المغذي تركٌز العناصر الغذائٌه فٌها
(ملغم/لتر ).) (ppm
B Mn
Mo Cu
Zn Fe Mg
Ca
K
P
العناصر N
القٌمة

250

70

350

223

40

5

0.1

0.7 1.5 0.03 0.3

*بتموس كٌكٌال مستخرج من طحالب مستنقعات كٌكٌال  .الماده الخام (اسفاجنوم بٌت ابٌض نوع  H2-4فون بوست)5.5 = pH .
1 4.09 = ECدٌسً سٌمنز .م  .ومواد الصقه مبلله . Wetting Agent
–.6

المعامالت.
تم استخدام تولٌفات سمادٌة مختلفة وشملت المعامالت التالٌة :
 -: F0المقارنة (بدون أضافة سماد )
 -: F1التولٌفة التؽذوٌة القٌاسٌة المستخدمة فً تحضٌر المحلول المؽذي (.الخزعلً)2006,
%28
 -: F2سماد مٌجافول (منشط امٌنً) ٌحتوي على مجموعة من االحماض االمٌنٌة
ونٌتروجٌن اجمالً %4.5
ً
وكاربون عضوي ٌ .%15ستعمل رشا على األوراق بمعدل  3مل  /لتر .أنتاج وتعبئة
شركة  Valagroاالٌطالٌة .
 -: F3سماد ماؼنوم (ٌورٌا فوسفٌت) بنسبة  p %44و  N %18وهو سماد ٌستعمل رشا ً
بمعدل  3ؼم  /لتر .أنتاج
شركة . Kemir - Growhow
 -: F4سماد أؼرولٌؾ معدنً مركب من خلٌط (  20 )K ، P ، Nـ  20ـ  20وعناصر
صؽرى مخلبة
(ٌ ( B,Ca,Zn,Mn,Feستعمل رشا ً على األوراق بمعدل  2ؼم  /لتر.أنتاج وتعبة
شركة . Scotte
 -: F1F2التولٌفة ألتؽذوٌة  +مٌجافول رشا ً .
 -: F1F3التولٌفة ألتؽذوٌة  +ماؼنوم رشا ً .
 -: F1F4التولٌفة ألتؽذوٌة  +أؼرولٌؾ رشا ً .
أضٌفت األسمدة الورقٌة رشا ً على المجموع الخضري للنباتات وحسب ماموصى به من
قبل الشركه المصنه وبما مثبت على العبوة (ماعدا المحلول المؽذي حٌث ٌضاؾ عن طرٌق
المنظومة) عند الصباح الباكر  .وتمت المعاملة بأربع رشات  :الرشة األولى بعد ٌ 15وما ً من
البزوغ و الثانٌة والثالثة والرابعة المدة بٌن رشة وأخرى ٌ 15وما ً [الفضلً  ]2006 ,زرعت
التقاوي فً بسنادٌن بالستٌكٌة وبمعدل درنة واحدة فً كل سندانة وبمعدل  4سنادٌن لكل وحدة
تجرٌبٌة ووضع حاجز من البولً اثٌلٌن الشفاؾ بٌن كل معامله لمنع الخلط بٌن المعامالت
اجري فحص (االلٌزا) للدرنات الناتجة( .واظهرت النتائج خلوها من االصابات الفاٌروسٌة
والفطرٌة ومحافظتها على رتبتها العلٌا) .نفذت التجربة بتصمٌم تام التعشٌة ( )C.R.Dوقورنت
الفروق المعنوٌة بٌن المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي ( )L.S.Dعلى مستوى  % 0.05تم
تسجٌل قٌاسات النمو الخضري للنباتات بعد مرور ٌ 55وما ً من الزراعة .للنباتات المأخوذة
عشوائٌا ً لكل وحدة تجرٌبٌة بحساب معدالت عدد السٌقان الرئٌسٌة و ارتفاعات النباتات و
قٌاس المساحة الورقٌة بالجهاز المتنقل )Portable Leafarea Meter (USA CI-202
[ Tekalignو . )2005 , Hammesوقٌس الوزن الجاؾ للمجموع الخضري بتجفٌؾ
النباتات فً هواء الؽرفة لثالث أٌام ،ثم جففت النباتات فً فرن كهربائً فً درجة 70م لحٌن
ثبات الوزن [الصحاؾ  ]1989 a,أجرٌت قٌاسات الحاصل ومكوناته على النباتات التً
أخذت عشوائٌا ً .بعد استبعاد الدرنات المصابة والمشوهة من حاصل النبات وتم بعدها حساب
تأثٌر المحلول المغذي واالسمدة الورقٌة....
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الدرنات الباقٌة  .وشملت عدد الدرنات للنبات الواحد (درنة  /نبات) و معدل وزن الدرنة (ؼم)
ومعدل حاصل النبات الواحد (ؼم  /نبات).
النتائج والمناقشة:
تأثٌر التولٌفة السمادٌة للمحلول المغذي واألسمدة الورقٌة فً بعض الصفات الخضرٌة
لنبات البطاطا .
اظهرت نتائج الجدول (  ) 2إن إضافة المحالٌل المؽذٌة واألسمدة الورقٌة نتج عنها زٌادة
فً معدالت عدد السٌقان الرئٌسٌة وارتفاع النبات والمساحة الورقٌة والوزن الجاؾ للمجموع
الخضري .إذ أظهرت تأثٌرا ً كبٌرا ً فً زٌاده عدد السٌقان الرئٌسٌة للنبات اذ تفوقت المعاملة
( F1F2محلول مؽذي  +رش مٌجافول) معنوٌا ً فً إعطاء أعلى عدد من السٌقان والذي بلػ
 4.67ساق  /نبات وتلتها المعامالت ( F1محلول مؽذي) و ( F1F3محلول مؽذي  +ماؼنوم
) و ( F1F4محلول مؽذي  +اؼرولٌؾ) بعدد سٌقان بلػ  4.33 ، 4.33 ، 4.0ساق  /نبات
بالتتابع قٌاسا ً مع معاملة المقارنة ( F0بدون اضافة سماد) والتً اعطت عدد بلػ  2.00ساق /
نبات كما ان صفات ارتفاع النبات (سم) والمساحة الورقٌة (سم  )2والوزن الجاؾ للمجموع
الخضري (ؼم ) تأثرت معنوٌا ً باستخدام التولٌفة السمادٌة القٌاسٌة للمحلول المؽذي والرش
باألسمدة المؽذٌة .إذ ادى إلى زٌادة معنوٌة فً معدالت الصفات انفة الذكر لتصل عند معاملة
 F1F4الى (  70.00سم و  11316.00سم  2و  37.57ؼم ) التتابع والتً لم تختلؾ
معنوٌا ً عن المعامالت  F1F2و  .F1F3المقارنة مع معاملة المقارنة  F0والتً اعطت ادنى
معدل بلػ (  38.67سم و  4049.00سم  2و  19.63ؼم/نبات ) التتابع  .تبٌن من الجدول
تفوق المعامالت السمادٌة للمحلول المؽذي إضافة إلى الرش باألسمدة الورقٌة معنوٌا ً فً صفات
النمو الخضري لربما ٌعزى ذلك لتوافر العناصر المؽذٌة الكبرى والصؽرى الضرورٌة للنمو
حول منطقه الجذور وجاهزٌتها وسهولة انتقالها إلى األجزاء الخضرٌة باألضافة إلى المؽذٌات
المضافة رشا ً وبصورة جٌده وخصوصا ً االحماض االمٌنٌه (المٌجافول) واالسمدة المركبة
المتوازنة (اؼرولٌؾ  +ماؼنوم ) وماتحتوٌه من عناصر كبرى وصؽرى) مما ٌؤثر اٌجابٌا ً
على صفات النمو الخضري وانعكاس ذلك فً انتاج نموا ً خضرٌا ً ذا كثافة وانتشار عالً
وتتوافق هذه النتائج مع (حسن 1999 ,و  Immaواخرون  . )2006 ,ان عدد السٌقان
وارتفاع النبات والمساحة الورقٌة دالئل مهمة لنمو النبات وتطوره وتساهم فً إعطاء صورة
واضحة عن تأثٌر المحالٌل المؽذٌة واألسمدة الورقٌة  .ان الزٌادة فً معظم صفات النمو
الخضري قد تعزى إلى ما تحتوٌة هذه المحالٌل المؽذٌة من عناصر مؽذٌة السٌما عنصر
النٌتروجٌن الذي ٌساعد على تكوٌن األحماض األمٌنٌة كذلك ان توافر الزنك فً التولٌفة
السمادٌة للمحلول المؽذي قد شجع التخلٌق المضاعؾ للحامض االمٌنً تربتوفان بادئ
االوكسٌن مما شجع انقسام الخالٌا واتساعها  .ومن ثم زٌادة طول النبات اضافة ان القمم النامٌة
 1989bو
تحتوي على تراكٌز من األوكسٌنات التً تعمل على استطالة الخالٌا [الصحاؾ
شراقً وعبد الهادي  1985,و  Martinettiواخرون  ] 2008,وتتفق هذه النتائج مع نتائج
[عٌسى وأخرون 2009,و  Novellaواخرون .]2008,التً اظهرت االثار األٌجابٌة إلضافة
المحالٌل المؽذٌة فً تطور النمو الخضري وزٌادة المساحة الورقٌة لنبات البطاطا

تأثٌر المحلول المغذي واالسمدة الورقٌة....

19

فالح حسه عيسى

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
المجلد األول – العدد االول حزيران 2013

JMAS
ISSN:2226-4086 Volume: 1 No:1 JUN:2013

جدول ( )2تأثٌر التولٌفة السمادٌة للمحلول المغذي واالسمدة الورقٌة فً عدد السٌقان و ارتفاع
النبات والمساحة الورقٌة والوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات البطاطا صنف
رٌفٌرا للزراعة المائٌة للموسم . 2011 – 2010
المعامالت

عدد السٌقان
(ساق /نبات)

ارتفاع النبات
(سم)

المساحة
الورقٌة (سم

F0
F1
F2
F3
F4
F1F2
F1F3
F1F4
%5 L.S.D

2.00
4.00
3.00
3.33
3.33
4.67
4.33
4.33
1.32

38.67
64.67
51.33
51.00
52.33
68.33
67.33
70.00
5.37

4049.00
8192.00
7385.00
7542.00
7684.00
10455.00
10825.00
11316.00
1994.70

)2

الوزن الجاف
للمجموع الخضري
(غم  /نبات)
19.63
30.00
27.40
24.97
25.97
36.13
35.10
37.57
8.36

التأثٌر فً الحاصل ومكوناته:
اشار الجدول (  ) 3الى تأثٌر استعمال المحالٌل المؽذٌة واألسمدة الورقٌة فً عدد
الدرنات للنبات ومعدل وزن الدرنة (ؼم ) وحاصل النبات الواحد(ؼم) للزراعة المائٌة .
بوجود فروق معنوٌة حٌث تفوقت معامله استعمال المحلول المؽذي باألضافة إلى الرش
باألؼرولٌؾ  F1F4معنوٌا ً فً جمٌع صفات الحاصل ومكوناته قٌد الدراسة اذ بلػ ( 11.78
درنة  /نبات و  47.30ؼم  /درنة و  549.00ؼم للنبات ) بالتتابع ولم تختلؾ عن معاملة
التفوق معاملة ( F1F3محلول مؽذي  +رش ماؼنوم) بٌنما اعطت معاملة المقارنة  F0اقل
معدل فً صفات الحاصل أنفة الذكر بلؽت (  5.78درنة  /نبات و  33.60ؼم  /درنة و
 191.00ؼم للنبات ) التتابع  .للعناصر المؽذٌة دور مهم فً نمو وتطور النباتات وٌعد توفٌر
المؽذٌات الكبرى والصؽرى الضرورٌة مهم جدا للنمو والحاصل  .إذ أن وجودها بتراكٌز تقل
من حاجه النبات ٌؤدي إلى ضعؾ النمو وخلل كبٌر فً الحاصل لذا ان نقص العنصر المؽذي
الضروري له مردوداته السلبٌة على النمو أو فً العملٌات الحٌوٌة فً النبات
[الصحاؾٌ . ]1994,الحظ من النتائج المتحققه فً الجدول تفوق المعامالت السمادٌة للمحالٌل
المؽذٌة والتؽذٌة الورقٌة فً زٌاده عدد الدرنات  /نبات ووزن الدرنة و حاصل النبات الواحد
ربما ٌعود ذلك إلى تكامل اتزان العناصر الموجوده فً المحالٌل المؽذٌة وتوافره بكمٌة مناسبة
حول المجموع الجذري الذي ٌمكن ان ٌتٌح للنبات األستفادة من هذه العناصر ومن ثم تحسٌن
النمو الخضري للنبات  .مما كان له تأثٌر فً زٌادة صفات الحاصل معنوٌا ً وهذا ٌتفق مع ما
وجده [  Kratkyوأخرون 2007 .و  Ritterوأخرون .]2001 ,او قد ٌعزى إلى اشتراك
المحالٌل المؽذٌة وخصوصا النٌتروجٌن اذ ٌعمل على زٌاده عدد المدادات  Stolonsمن خالل
فعالٌه تصنٌع الجبرلٌنات  GA3فً النبات والتً تكون مسؤولة عن عدد المدادات قبل مرحله
النشوء Tuber- intiationوخاللها [ . ]20او ربما ساعد ابقائه على انتقال الكاربوهٌدرات
من النمو الخضري إلى الدرنات مما توفر من عناصر صؽرى (  )B , Zn , Mnفً المحلول
المؽذي فضالً عن الدور الذي ٌقوم به  Kفً انتقال السكرٌات من اماكن انتاجها فً االوراق
إلى اماكن خزنها بالدرنات وانعكس ذلك اٌجابٌا ً فً معدل وزن الدرنة وزٌادة الحاصل وٌتفق
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هذا مع [حسن 1999 .و عبدالرسولوأخرون,
و Zelalemوأخرون.] 2009,

 2010و  Factorوأخرون,

2007

جدول ( )3تأثٌر التولٌفة السمادٌة للمحلول المغذي واالسمدة الورقٌة فً عدد الدرنات /
نبات ومعدل وزن الدرنة غم و حاصل النبات الواحد غم  /نبات لنبات البطاطا
صنف رٌفٌرا للزراعة المائٌة للموسم . 2011 – 2010
حاصل النبات الواحد
معدل وزن الدرنة
عدد الدرنات  /نبات
المعامالت
(غم  /نبات)
(غم)
191.00
33.60
5.78
F0
497.00
43.60
11.44
F1
260.00
39.40
6.55
F2
271.00
41.40
6.55
F3
320.00
41.50
7.77
F4
500.00
45.00
11.00
F1F2
538.00
46.90
11.55
F1F3
549.00
47.30
11.78
F1F4
146.00
12.75
2.29
%5 L.S.D
نستنتج من هذه الدراسة أمكانٌة زٌادة صفات النمو الخضري والحاصل ومكوناته ألنتاج تقاوي الرتب
العلٌا عند استخدام التولٌفة السمادٌة للمحلول المؽذي مع الرش بالمؽذٌات الورقٌة .
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Effect of nutrient solution and foliar fertilizers on some
of the characteristics of growth and yield for the
production of seed potatoes by hydroponic systems.
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*
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**
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Abstract:
This study was carried out in green houses at the Twaitha site
of Agricultural research directorate , Ministry of Science and
Technology. Consecutive two seasons extended from December
2010 to February 2011 .
The study included effect of combination to fertilizer nutrient
solution and foliar spray on plants potato in the developing
hydroponic system Completely Randomized Design (CRD) were
of fertilizer. F0(without fertilizer) adapted this study treatments
,F1(nutrient solution) , F2 (spray megafol (activated amino)) , F3
(spray magnum ( urea & phosphate)) ,F4 ( spray agroleaf
(composite balanced)) , F1F2 (nutrient solution + spraying
megafol) , F1F3 (nutrient solution +spraying magnum) and F1F4
(nutrient solution + spraying agroleaf) . L.S.D. were used to
compare the means at 5% level of significances:- The results
showed superiority of all treatments fertilizer (nutrient solution with
the Foliar fertilizer) to the attributes under study compared with
control treatment F0 (Without adding fertilizer) , treatment of F1F4
significantly increased high of plant/cm , leaf area/ cm2 and dry
weight of shoots of hydroponic culture reached (70.00 cm
,13306.00 cm2 , 37.57 g) respectively . compared with the control
treatment , while treatment F1F2 is gave highest number of
stems reached 4.67 stem/ plant . and treatment F1F4 was
significantly increased the yield of plant reached 549.00 g and no
significantly difference with F1F3 ,F1F2 treatments ,while the ratio
decreased in the F0 treatment (without the addition of fertilizer)
reached 191.00 g
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