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  الملخص

دف أجري البحث في أحد المزارع الخا       الى بھ ة دی ي محافظ اص ف صة و في أحد المخازن المبردة التابعة للقطاع الخ

دراسة تأثیر حجم التقاوي والرش بنوعین من األسمدة الورقیة على  الصفات المظھریة والتسویقیة لدرنات البطاطا صنف 

ھر  ة أش دة ثالث ة لم وال المخزن غیرة ب تاستخدم  .ل ات ص درنات ,  درن ن ال ام م ة أحج دل وزن ثالث ات  50مع م ,  درن غ

ة شھر  100غم و درنات كبیرة بمعدل وزن  75متوسطة الحجم بمعدل وزن  ي نھای ة ف روة الخریفی غم .  وزرعت في الع

  . 2011للعام آب

ة  د  Grow more و   Ferity greenرشت النباتات في الحقل بنوعین من األسمدة الورقی ى بع ن  28مرتین األول وم م ی

درنات  ات ال د أنب ة بع ابة  21والثانی درنات المص رز واستبعدت ال ة الف ت عملی ي أجری د الجن ى . وبع ة األول ن الرش یوم م

ایلون المشبك بوزن  ن الن اس م درنات بأكی ك ال ة ,   5والمشوھة وغیر الصالحة للتسویق ,  وعبئت تل دة التجریبی م للوح كغ

م ولمدة ثالثة ا شھر .  استخدم  تصمیم  1ْ + 4حرارة ووزعت تلك  األكیاس  على ثالث مكررات وخزنت الدرنات بدرجة 

  وبعد انتھاء مدة الخزن أجریت عملیة جمع البیانات اإلحصائیة .  ,   CRBDالقطاعات العشوائیة الكاملة  

درنات ك ال ي تل ي ف ة للتلف الكل ,  أظھرت النتائج تفوق معنوي في النسبة المئویة للفقد بمعدل وزن الدرنات والنسبة المئوی

ثالث    (  رات التخزین ال فتین  ,  خالل فت  90و  60,  30حیث حققت الدرنات المتوسطة الوزن ذلك التفوق في كال الص

, مقارنة  Grow moreیوماً ) مقارنة بالدرنات الصغیرة أو الكبیرة  .  الرش بالمغذیات الورقیة حقق تفوقاً معنویاً للمغذي 

صفتین . التداخل بین حجم الدرنات خالل فترات الخزن والرش بالمغذي الورقي كان في ھاتین ال Ferity greenبالمغذي 

ورقي  ذي ال ت بالمغ ي رش م والت طة الحج درنات المتوس الح ال ة  Grow moreلص ى بقی اً عل اً معنوی ت تفوق ث حقق , حی

  التداخالت األخرى . 

 ً ك  في النسبة المئویة للبراعم النابتة ,  حققت الدرنات الكبیرة تفوقا درنات المتوسطة والصغیرة وتل ل من ال ى ك اً عل معنوی

ورقي  وق المغذي ال د تف ة  ,  فق ذیات الورقی ا الرش بالمغ  Ferityالدرنات المتوسطة تفوقت على الدرنات الصغیرة .  أم
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green  نسبیاً على المغذي الورقيGrow more لدرنات ولكن ھذا التفوق كان غیر معنوي  .  التداخل بین متوسط وزن ا

   .   Ferity greenونوع المغذي الورقي ,  أظھر تفوقاً معنویاً للدرنات الكبیرة المرشوشة بالمغذي الورقي 

  بطاطا صنف لوال ، اسمده ورقیھ،تسمید - :المفتاحیةالكلمات 

  

    Introductionالمقــــدمــــــــة 

االقتصادیة في العالم , حیث تحتل المرتبة الثالثة من  من أھم المحاصیل  .Solanum tuberosum , Lتعتبر البطاطا      

 Order) . یتبع المحصول إلى رتبة األنبوبیات 1981حیث المساحة واإلنتاج بعد كل من القمح والرز (مطلوب وآخرون 

Tubiflorae  العائلة الباذنجانیةSolanaceae Family والفلفل  , والتي تضم العدید من المحاصیل كالطماطة , الباذنجان

 )Zosimo & Dived, 2002 من محاصیل الخضر في حالة زراعتھ بمساحة محدودة  ) .  یمكن اعتبار المحصول

وإجراء عملیات الزراعة وخدمة المحصول بعد الزراعة والحصاد الیدوي ( بواسطة العمال)  وتسویق المحصول مباشرة 

لة الزراعة الواسعة للتقاوي وخدمة المحصول بعد الزراعة میكانیكیاً بعد الحصاد ,  بینما یعتبر من المحاصیل الحقلیة في حا

  .    )1988والحصاد بواسطة قالعة الدرنات والتخزین في المخازن المبردة ( الكناني 

تعتبر البطاطا من المحاصیل المجھدة للتربة , وتحتاج إلى كمیات أكثر للعناصر المعدنیة الكبرى والصغرى وحتى     

) . وبالنظر لتثبیت نسبة من تلك  2005النادرة من غیرھا من الحاصالت الزراعیة األخرى ( الحریشاوي العناصر 

العناصر على حبیبات التربة ( ظاھرة األدمصاص ) , خاصة في الترب الطینیة والغرویة ,  فإن ھذه العناصر المثبتة 

. علیھ فإن التقنیات الزراعیة الحدیثة ,Sharma & Sued )  2008تصبح غیر جاھزة لالمتصاص من قبل جذور النبات ( 

اتجھت نحو إستخدام المغذیات الورقیة ( رشاً على المجموع الخضري ) , حیث یستفید النبات من جمیع العناصر المعدنیة 

  الموجودة في ھذه األنواع من المغذیات , لكون تلك العناصر 
  

  ن على صورة أیونات موجبة الشحنة , فیتم جذبھا إلى داخل المعدنیة الموجودة في ھذه المغذیات الورقیة تكو

ــ  النبات عن طریق المركبات السالبة الشحنة في العصیر الخلوي ( الھیدروكسیدات    COOHـــو والكربوكسیالت    OHـ

یة على المجموع )  , حیث یظھر التأثیر اإلیجابي لتلك المغذیات الورق1985... وغیرھا ) بسبب اختالف الشحنة ( العاني 

الخضري و الزھري والثمري بعد ثالث أیام من تأریخ الرش بھا , بینما یظھر ذلك التأثیر بعد حوالي أكثر من شھر في 

  ) .1994حالة التسمید باألسمدة الصلبة ( ألبدري , 

لنضج والقشرة الخارجیة تخزین تقاوي أصناف البطاطا المبكرة في المخازن المبردة یحتاج إلى أن تكون الدرنات مكتملة ا

یوماً من القلع وقتل المجموع الخضري   15 – 10لتلك الدرنات متصلبة غیر رقیقة , علیھ فال بد من إیقاف ري الحقل قبل 

ً من إجراء العالج ألتجفیفي بعد القلع , حیث توضع تلك التقاوي في مخزن على درجة حرارة  م   ̊ 15,  وال بد أیضا
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لمدة ثمانیة أیام  ,  لكي تتصلب القشرة وال تتقشر الدرنات أثناء الخزن المبرد ( الحمداني ,  % 95 – 90ورطوبة بحدود 

2005 . (  

غرام وإن  70 – 60بأن أفضل معدل وزن لتقاوي البطاطا المالئمة للخزن ھو   ) Sterret & Tech , 2009ذكر ( 

  داد نسبة التلف في درناتھا . الدرنات األصغر أو األكبر من ذلك تقل قابلیتھا الخزنیة وتز

) بأن أضافھ كل من النتروجین على ھیئة نترات األمونیوم والفسفور  ( Craighead &Martian , 1999وقد بین كل من 

غم  :   20والكالسیوم على ھیئة سوبر فوسفات الكالسیوم و البوتاسیوم والكبریت على ھیئة كبریتات البوتاسیوم  ,  بنسبة  

غم في المتر المربع الواحد من الحقل ( على التوالي ) على شكل محلول مذاب في الماء ورشھ على النباتات  20غم  :   25

بواسطة منظومة الري بالرش  ,  قد زاد من نسبة المواد الصلبة الذائبة في الدرنات المخزونة  ,  مما أدى بالتالي إلى زیادة 

) بأن التسمید  Cabello , 2000 )   Upadhya &رنات المخزونة  .   وأضافمدة الخزن وتقلیل نسبة التلف الكلي في الد

الجید للتقاوي المزروعة في الحقل ( وخصوصاً باستخدام األسمدة الورقیة ) یؤدي إلى تكوین و تخزین بكتات الكالسیوم و 

نع من تقشر تلك الدرنات في المغنسیوم  في قشرة الدرنات , مما یؤدي إلى تكون قشرة سمیكة حول الدرنات , وھذا یم

المخزن وتقلیل نسبة التلف الكلي فیھا عند الخزن  .  ومن الضروري أن تكون نسب كل من النتروجین والفسفور و 

) , حیث أن رش  Grow more  )20  :20  :20البوتاسیوم في المغذي الورقي في حالة توازن كما في المغذي الورقي 

یؤدي إلى زیادة فترة الخزن  Pre – harvestedت في الحقل قبل الحصاد محصول الدرنات مثل ھذه األسمدة على النباتا

  ) . Nora , et al. 2006لتلك الدرنات وتقلیل الفاقد في معدل وزنھا في المخزن ( 

األسترالیة برش حقول تقاوي البطاطا بمجموعة من األسمدة الورقیة ذات  Agrachemقام فریق بحثي یشتغل في شركة 

ثم تخزین تلك التقاوي في المخازن   Cicostreneو  Ferity green  ,Top greenالمحتوى العالي من البوتاسیوم 

  ) .  Agrachem , 2011یوماً من الخزن ( 90, قد زاد من نسبة البراعم النابتة بعد  المبردة

  

   Material & Methodsالمواد وطرائق البحث 

  واد والمستلزمات التالیة :في ھذا البحث ,  تم استخدام الم

  متر مربع معدة لزراعة البطاطا .  1000أرض زراعیة بمساحة ●  

 250تقاوي بطاطا من إنتاج العروة الربیعیة تم الحصول علیھا من المدیریة العامة للزراعة في محافظة دیالى ( بواقع ●  

  كیلو غرام من حصة المزارع ) .

  لخزن اإلنتاج من درنات محصول العروة الخریفیة .  مخزن مبرد تابع للقطاع الخاص ,●  

  بواقع كیلوغرام واحد لكل نوع .  Ferity greenو Grow moreمغذیین ورقیین ●  

  لتر )  لرش المغذیین الورقیین 20( سعة  1مرشة ظھریة عدد ● 

  كیس ) . 81كیلو غرام لكل كیس ( عدد  5أكیاس نایلون مشبكھ تتسع لتعبئة ●  

  ق العمل فقد كانت على الوجھ التالي : أما طرائ
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سم ,  تعدیل  75تم أعداد األرض لزراعة تقاوي العروة الربیعیة ( حراثة , تنعیم , تعدیل , تقطیع إلى مروز بعرض  – 1

  المروز ,  فتح السواقي و تعیر المروز ) میكانیكیاً ویدویاً .

في التجارب العاملیة  CRBDاعات العشوائیة الكاملة وحدة تجریبیة وحسب تصمیم القط 81قسمت المروز إلى  – 2

فترات ) , العامل الثاني ھو حجم الدرنات ( صغیرة ,  3وبثالث عوامل ,  حیث أن العامل األول ھو فترات التخزین ( 

  ن ) لكل من المغذیین الورقیی % 2متوسطة و كبیرة ) و العامل الثالث ھو الرش بالمغذیات الورقیة ( الماء , تركیز 

سم بین درنة وأخرى على المرز الواحد  30زرعت تقاوي البطاطا على جانب واحد من المرز عند خط التعییر بمسافة  – 3

,  وكانت براعم تلك الدرنات نامیة بشكل جید , وبالنسبة للدرنات التي كان فیھا البرعم الطرفي نامیاً بطول أطول من بقیة 

  یدویاً ( قبل الزراعة ) إللغاء السیادة القمیة . البراعم فقد تم إزالة ھذا البرعم

انبات الدرنات تجرى عملیة تحضین النباتات  ,  حیث تؤخذ تربة من الجانب الخالي من النباتات    بعد ثالثة أسابیع من – 4

  وتوضع على سیقان النباتات في الجھة الثانیة بحیث تصبح النباتات في وسط المرز .

ً من 28بعد  – 5 إنبات الدرنات ( في بدایة مرحلة التفرع للنباتات )  ,  تم أجراء الرشة األولى بالمغذیین الورقیین  یوما

Grow more  وFerity green  والرش بماء الحنفیة ,  بحیث غطي كامل المجموع الخضري بمحالیل الرش الثالث . تم

حالة الرش في منتصف النھار أو زیادة نسبة الرطوبة الرش في الصباح الباكر تحاشیاً لتضرر النباتات بأشعة الشمس في 

  في حالة الرش قبل غروب الشمس .

بعد نضج الدرنات في الحقل ( ممكن التعرف على عالمات النضج من خالل تحول األوراق إلى اللون األخضر  – 6

ً من القلع  ثم قلعت  15 – 10المصفر وذبول وتدلي أوراق النباتات إلى األسفل ) تم قطع الماء عن النباتات قبل  یوما

النباتات وجمعت الدرنات وأجریت علیھا عملیات الفرز , حیث استبعدت الدرنات المجروحة والمصابة باألمراض 

  غم ) والمشوھة . 30والصغیرة جداً ( أصغر من 

  التالي : مجموعة  ,  وعلى الوجھ  27بعد الفرز , تم أجراء عملیة التدریج , حیث قسمت الدرنات إلى  – 7

  تسعة مجامیع لكل من الدرنات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة والتي رشت بالماء في الحقل وبثالث مكررات. –أ 

  في الحقل وبثالث مكررات .  Grow moreتسعة مجامیع لكل من األحجام الثالث والتي رشت بالمغذي  –ب 

  في الحقل وبثالث مكررات . Ferity greenتسعة مجامیع لتلك األحجام الثالث والتي رشت بالمغذي  –ج 

 4كیلوغرام وخزنت في المخزن المبرد على درجة حرارة  5في أكیاس نایلون مشبكھ سعة  27عبئت تلك المجامیع أل  – 8

  لمدة ثالث أشھر . 1 +

النسبة المئویة تم جمع البیانات األسبوعیة طوال فترة الخزن وحساب النسب المئویة للفقد في معدل وزن الدرنات و – 9

  للتلف الكلي للدرنات والنسبة المئویة للبراعم النابتة وفق المعادالت التالیة :

  معدل وزن الدرنة بعد فترة خزن                                                                             

   X  100  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النسبة المئویة للفقد في معدل وزن الدرنات المخزونة  =      ـ

  معدل وزن الدرنة قبل الخزن                                                                              



  

 

  تأثیر حجم التقاوي والرش بنوعین من األسمدة الورقیة على بعض الصفات المظھریة

  صنف لوال . Solanum tuberosumوالتسویقیة  للبطاطا    

  م .م ابتسام اسماعیل جمیل

 

 

 

64Vol: 9 No:1, January 2013 ISSN: 2222-8373  

  

  كیس بعد فترة الخزنوزن الدرنات التالفة في ال                                                              

   X 100  النسبة المئویة للتلف الكلي للدرنات المخزونة  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  وزن الدرنات الكلي قبل الخزن                                                                         

  

  

  متوسط عدد البراعم النابتة                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       X  100 النسبة المئویة للبراعم النابتة  =   ـــــــــــــــــ

  متوسط عدد العیون الكلیة في الدرنة                                          

  

أجري التحلیل اإلحصائي لمتوسطات نسبة الفقد في معدل وزن الدرنات ونسبة التلف الكلي في تلك الدرنات ونسبة   – 10

وقورنت متوسطات التباین  ANOVAالبراعم النابتة  ,  بعد نھایة فترة التخزین  .  بأتباع طریقة تحلیل التباین اإلحصائي 

  ) .  1985( الراوي وخلف اللھ ,  0.05تحت مستوى احتمالیة    L.S.Dفي تلك البیانات مع أقل فرق معنوي 

في مختبر الكیمیاء الكمیة في  Ferity greenو   Grow moreتم تحلیل نموذج واحد لكل من السمادین الورقیین   – 11

ناصر .  نتائج التحلیل جامعة بغداد  ,  لمعرفة العناصر التي یحتویھا ذلك السمادین والنسب المئویة لتلك الع –كلیة الزراعة 

  ) 1مثبتة في جدول ( 

  

  ) : النسبة المئویة للعناصر المعدنیة (الرئیسیة والثانویة) التي یحتویھا المغذیین الورقیین . 1جدول ( 

  

 العناصر المعدنیة التي یحتویھا المغذي الورقي المغذیات

N 5O2P O2K  Fe Ca MgO Cu Mn S B Zn 

Grow more 20 20 20 4 0.05 9 1.5 4 3 0.5 1.5 

Ferity green 12 18 42 1 0.05 10 0.5 2 1 0.2 0.05 
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  النتائج والمناقشة

  تم الحصول على النتائج التالیة من خالل بیانات البحث وكما یلي :

لدرنات خالل ا ) بأن النسبة المئویة لمعدالت الفقد في وزن 2: أوضحت نتائج جدول (  أوالً : الفقد في معدل وزن الدرنات

  فترات الخزن والرش بالمغذیین الورقیین والتداخل ,  كانت كما یلي :

: الدرنات المتوسطة الحجم تفوقت معنویاً في تقلیل تلك  * النسبة المئویة للفقد في معدل وزن الدرنات خالل فترات الخزن

غم  75لدرنات المتوسطة الحجم ( معدل أوزانھا النسبة مقارنة بالدرنات الكبیرة أو الصغیرة , وھذا یعني إنھ یفضل خزن ا

) وتجنب خزن الدرنات الصغیرة أو الكبیرة . خزن الدرنات الكبیرة الحجم لم تظھر أي فروق معنویة بینھا وبین الدرنات 

  یوماً ) . 90( یوماً ) وحققت ذلك الفرق المعنوي في الفترة الثالثة  60یوماً ) والثانیة (  30الصغیرة في الفترتین األولى ( 

تفوقاً معنویاً على الرش بالمغذي الورقي  Grow more: حققت معاملة الرش بالمغذي الورقي  * الرش بالمغذیات الورقیة

Ferity green  في تقلیل نسبة الفقد في معدل وزن الدرنات  ,  ویرجع السبب إلى توازن نسب كل من النتروجین والفسفور

) ,  یؤدي إلى تقلیل نسبة الفقد في معدالت أوزان الدرنات Grow more  )20  :20  :20ورقي و البوتاسیوم في المغذي ال

:  Ferity green  )12و نسبة التلف الكلي في الدرنات أثناء الخزن ,  في حین عدم توازن تلك النسب في المغذي الورقي 

) . ھذه النتیجة تتطابق مع ما توصل إلیھ (  1( جدول ) یؤدي إلى زیادة تلك النسبة في الفقد بمعدل وزن الدرنات  42:  18

Nora et al, 2006  . (  

: حققت الدرنات المتوسطة الحجم المرشوشة بالمغذي الورقي  * التداخل بین حجم الدرنات ونوع المغذي المرشوش

Grow more  یلیھ الرش بالمغذي الورقي ً فقط , في تقلیل نسبة الفقد مقارنة بالرش بالماء  Ferity greenتداخالً معنویا

في معدل وزن الدرنات أثناء فترات التخزین , علیھ فأنھ ینصح برش النباتات المزروعة في الحقل بأحد المغذیات الورقیة 

ً لألصناف المبكرة كالصنف لوال)  وبعد جني المحصول تخزن الدرنات المتوسطة الحجم في المخازن المبردة (خصوصا

  ) .2010ع ما توصل ألیھا ( ترایفور وآخرون ھذه النتیجة تنطبق م

  

  



  

 

  تأثیر حجم التقاوي والرش بنوعین من األسمدة الورقیة على بعض الصفات المظھریة

  صنف لوال . Solanum tuberosumوالتسویقیة  للبطاطا    

  م .م ابتسام اسماعیل جمیل

 

 

 

66Vol: 9 No:1, January 2013 ISSN: 2222-8373  

) تأثیر الرش بالمغذیین الورقیین وحجم التقاوي والتداخل بینھما في النسبة المئویة للفقد في معدل وزن  2جدول ( 

  . الدرنات  المخزنة لفترات مختلفة أقصاھا ثالثة أشھر

  نوع المغذي       

  

 مدة الخزن

 متوسط  مدة الخزن % Ferity greenالرش ب  Grow moreالرش ب  الرش بالماء

 30الخزن 

 یوم

  11,7 9,5 5,1 20,4 صغیرة 

  6,4 5,2 1,4 12,6 متوسطة

  11,3 9,9 6,4 17,5 كبیرة

 9,8متوسط التداخل    8,2 4,3 16,8 متوسط نوع المغذي %

الخزن 

 یوم 60

 24,9 22,2 16,5 36,1 صغیرة

 15,6 15,4 7,3 24,0 متوسطة

 25,4 24,7 19,0 32,6 كبیرة 

 22,0متوسط التداخل   20,8 14,3 33,4 متوسط نوع المغذي %

 90الخزن 

 یوم

 42,2 40,1 33,6 52,8 صغیرة

 27,4 27,7 20,2 34,2 متوسطة

 41,4 44,2 35,0 45,0 كبیرة

 37,0متوسط التداخل   37,3 29,6 44,0 متوسط نوع المغذي %

12  =   5. 0.05 L.S.D   بین متوسطات معامالت الرش 

=   4.88      0.05 L.S.D (یوم) بین متوسطات مدة التخزین  

=0.05   L.S.D  5.31      بین متوسطات التداخل 

  

في  )  ,  بأن النسبة المئویة للتلف الكلي 3: أظھرت معطیات النتائج المثبتة في جدول (  ثانیاً : التلف الكلي في الدرنات

  المخزونة  ,  كانت كما یلي : الدرنات

ً على كل من  * النسبة المئویة للتلف الكلي في الدرنات خالل فترات الخزن : تفوقت الدرنات المتوسطة الحجم معنویا

الدرنات الصغیرة والكبیرة في تقلیل النسبة المئویة للتلف الكلي في الدرنات المخزونة  ,  في حین تفوقت الدرنات الكبیرة 

ً ) . وھذا یعني أن خزن  90رنات الصغیرة في تقلیل ھذه النسبة في فترة الخزن الثالثة فقط ( الخزن لمدة على الد یوما

 Sterret & Techالدرنات المتوسطة الحجم یقلل من النسبة المئویة للتلف الكلي , ھذه النتیجة تنطبق على ما توصل إلیھ ( 

, 2009 . (  

ً على الرش بالمغذي    Grow moreمعاملة الرش بالمغذي الورقي  : حققت * الرش بالمغذیات الورقیة ً معنویا تفوقا

Ferity green  على معاملة الرش بالماء فقط . وھذا یعني بأن المغذي الورقي ً  Growوھذا المغذي الثاني تفوق معنویا
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more  أفضل من المغذيFerity green ة , ویرجع السبب كون أن في تقلیل نسبة التلف الكلي في الدرنات المخزون

م ذكر ذلك في أوالً من ھذا یحتوي على العناصر المعدنیة الرئیسیة بشكل متوازن ( ت Grow moreالمغذي الورقي 

  ) . Nora, et al. 2006) . ھذه النتیجة أیضاً تنطبق على ما توصل إلیھ ( البحث

: الدرنات المتوسطة الحجم والتي رشت بالمغذي  لورقیة* التداخل بین النسبة المئویة للتلف الكلي والرش بالمغذیات ا

حققت تفوقاً معنویاً في تقلیل النسبة المئویة للتلف الكلي في الدرنات المخزونة مقارنة بالرش بالماء ,   Grow moreالورقي 

. الدرنات  Ferity greenرقي یوماً ) مقارنة بالرش بالمغذي الو 90و  60وتفوقاً معنویاً في فترتي الخزن الثانیة والثالثة ( 

ً على معاملة الرش  Ferity greenالصغیرة الحجم والتي رشت بالمغذي الورقي  في الحقل قبل الحصاد , تفوق معنویا

بالماء في جمیع مراحل الخزن الثالث ,  في حین تفوقت الدرنات الكبیرة الحجم والمرشوشة بھذا المغذي الورقي في 

) إال أن ھؤالء الباحثون  2010لثانیة فقط . نفس النتیجة تقریباً حصل علیھا ( ترایفور وآخرون , مرحلتي الخزن األولى وا

 – 80غم درنات متوسطة  و  70 – 60غم درنات صغیرة  ,   50 – 40اعتبروا الدرنات التي یتراوح معدل وزنھا مابین 

  غم درنات كبیرة . 90

  

على النسبة المئویة للتلف الكلي في الدرنات  ین وحجم التقاوي والتداخل بینھماتأثیر الرش بالمغذیین الورقی) :  3جدول ( 

  . المخزنة لفترات مختلفة أقصاھا ثالثة أشھر

  نوع المغذي       
  

 مدة الخزن

 متوسط مدة الخزن  % Ferity greenالرش ب  Grow moreالرش ب  الرش بالماء

 30الخزن 

 یوم

  13,5  10,2  5,8   24,5 صغیرة

  7,5  6,1  1,7  14,8 متوسطة

  12,7  10,6  7،5   19,9 كبیرة

 11,2متوسط التداخل   9,0 5,0 19,7 متوسط نوع المغذي %

الخزن 

 یوم 60

 26,5 23,4 18,1 38,0 صغیرة

 17,1 17,1 8,8 25,3 متوسطة

 26,4 25,9 20,2 33,2 كبیرة 

 23,3تداخل  متوسط ال 22,1 15,7 32,2 متوسط نوع المغذي %

 90الخزن 

 یوم

 43,6 42,0 34,7 54,1 صغیرة

 28,8 29,2 21,3 36,0 متوسطة

 43,1 45,4 36,9 47,1 كبیرة

       38,5متوسط التداخل  38,9  31,0 45,7  متوسط نوع المغذي %
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=   5.92   0.05 L.S.D   بین متوسطات معامالت الرش 

=   5.06      0.05 L.S.D ت مدة التخزین (یوم)بین متوسطا  

=0.05   L.S.D  7.18      بین متوسطات التداخل 

  

ً  4:  بینت النتائج المثبتة في جدول (   ثالثاً : نسبة البراعم النابتة بزیادة  ) بأن النسبة المئویة للبراعم النابتة تزداد معنویا

  فترات الخزن . إن تلك النتائج یمكن توضیحھا كما یلي :

: بعكس النتیجتین السابقتین , فإن الدرنات الكبیرة الحجم ھي التي أعطت أعلى نسبة مئویة معنویة  الدرنات * تأثیر حجم

یوماً) مقارنة بالدرنات المتوسطة , في حین  90و 60للبراعم النابتة في الدرنة الواحدة في مرحلتي الخزن الثانیة والثالثة (

رنات المتوسطة في مرحلة الخزن األولى فقط  وقد كان  ھذا التفوق معنویاً لجمیع تفوقت تلك الدرنات الكبیرة نسبیاً على الد

االحجام . الدرنات المتوسطة تفوقت معنویاً على الدرنات الصغیرة في تلك الصفة . وھذا یعني بأن الدرنات الكبیرة تعطي 

رنات المتوسطة الحجم , وتلك والدرنات أعلى نسبة براعم نابتة ,  وذلك بسبب إن عدد العیون فیھا یكون أكثر من الد

المتوسطة یكون عدد العیون أكثر من الدرنات  الصغیرة . ھذه النتیجة التي حصلت علیھا تتطابق مع النتیجة التي حصلوا 

حیث قاموا بحساب متوسط عدد العیون / درنة وتوصلوا بأنھا تبلغ بحدود عین واحدة   )et al. 2003 Ezekiel ,علیھا (

  من سطح الدرنة . 2سم 34,لكل 

نسبیاً في  Grow moreعلى الرش بالمغذي  Ferity green: تفوق الرش بالمغذي الورقي  * الرش بالمغذیات الورقیة

زیادة النسبة المئویة للبراعم النابتة في الدرنة الواحدة ولكن ھذا التفوق لم یصل إلى حد المعنویة , بینما تفوق المغذیان 

ً على معا  Agrachemملة الرش بالماء  ,  إن ھذه النتیجة تنطبق مع النتائج التي حصل علیھا كوادر شركة معنویا

المضاف مع ماء الري والرش  4SO2Kاألسترالیة والتي أكدوا بأن زیادة نسبة البوتاسیوم في سماد كبریتات البوتاسیوم  

) قد رفع  K18و  N18   ,P18 أو   K20و  N20  ,P20بالمغذیات الورقیة المتوازنة المحتوى من العناصر الرئیسیة ( 

المخزنة من إنتاج العروة الربیعیة والمخطط لزراعتھا في   Elletبنسبة كبیرة من معدل البراعم النابتة للتقاوي من الدرجة 

  ) . Glass 1  ) .Agrachem , 2011العروة الخریفیة إلنتاج التقاوي من الدرجة 

: الدرنات الكبیرة الحجم والتي رشت بالمغذي الورقي  لدرنات والرش بالمغذیات الورقیة* التداخل بین متوسط وزن ا

Ferity green  حققت أعلى نسبة مئویة نسبیة للبراعم النابتة / درنة من تلك الدرنات الكبیرة و التي رشت بالمغذي الورقي

Grow more م الحصول علیھا في الدرنات المتوسطة ولكن ھذا التفوق لم یصل إلى حد المعنویة . نفس النتیجة ت

والصغیرة  ,  ھذا یعني بأن التداخل بین حجم الدرنات ونوع المغذي لم یظھر أیة فروق معنویة باستثناء الرش بھذین 

ما المغذیین الورقیین مقارنة بالرش بالماء  ,  حیث تفوق كال المغذیین الورقیین مقارنة بالرش بالماء  .  ھذه النتیجة تخالف 

) وذلك ألن ھذا الباحث أستخدم ثالث مغذیات ورقیة عالیة التركیز من عنصر البوتاسیوم Dahiya , 2001توصل إلیھا (

)Ferity green  ,Top green  وCicostrene بینما استخدمنا نحن مغذیین ورقیین , أحدھما متوازن (Grow more 

ص ال بد من أن نذكر بأن أحد األدوار الوظیفیة المھمة لعنصر والثاني عالي التركیز لھذا العنصر .  وفي ھذا الخصو
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البوتاسیوم  ,  ھو تحفیز إنبات البذور في التكاثر الجنسي ( البذري ) وإنبات البراعم واألجزاء الخضریة األخرى في 

  ) .1986التقاوي التي تتكاثر خضریاً (عبدول و محمد , 

ین وحجم التقاوي والتداخل بینھما على النسبة المئویة للبراعم النابتة للدرنات ) : تأثیر الرش بالمغذیین الورقی 4جدول ( 

  . المخزنة لفترات مختلفة أقصاھا ثالثة أشھر

  نوع المغذي       
  

 مدة الخزن

 متوسط مدة الخزن  % Ferity greenالرش ب  Grow moreالرش ب  الرش بالماء

 30الخزن 

 یوم

  13,0  16,2 15,0  8,1 صغیرة

  17,1  20,4 19,3 11,5 متوسطة

  21,0  25,0 24,8  13,2 كبیرة

 17,0متوسط التداخل      20,5  19,7  10,9 متوسط نوع المغذي %

الخزن 

 یوم 60

 28,4   34,5   33,0  17,6 صغیرة

 33,1   40,1  38,9  20,3 متوسطة

 37,2  42,8   43,6  25,1 كبیرة 

    32,9متوسط التداخل    39,1  38,5  21,0 متوسط نوع المغذي %

 90الخزن 

 یوم

  44,3  51,2  50,3  31,5 صغیرة

  58,5  63,9  63,4  48,2 متوسطة

  66,3  70,5  68,7  59,8 كبیرة

 56,4متوسط التداخل    61,9  60,8  46,5 متوسط نوع المغذي %

=   3.38   0.05 L.S.D   بین متوسطات معامالت الرش 

=   2.21      0.05 .S.D L(یوم) بین متوسطات مدة التخزین  

=0.05   L.S.D  4.92      بین متوسطات التداخل 
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  المصادر العربیة

. تأثیر استخدام بعض األسمدة الورقیة المصنعة من الفضالت الحیوانیة على 1996ألبدري نبیل عبد اللطیف محمود , ● 

الصنف المحلي ) المزروعة في محطة بستنة الطارمیة . المؤتمر العلمي الثاني إنتاجیة أشجار اللیمون الحامض ( 

  فندق السدیر نوفوتیل / بغداد ( العراق ) .  –لمنظمة الطاقة الذریة العراقیة 

 Solanum)  .  تأثیر الرش ببعض المغذیات الورقیة على محصول البطاطا 2005الحریشاوي أحمد كریم صحن (  ●

tuberosum, L.  ومحتوى العناصر المعدنیة في النبات  .  رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة بغداد كلیة الزراعة– 

  . قسم البستنة ( العراق )

و العالج  تأثیر مواعید قطع الري وطرائق قتل المجموع الخضري.   2005الحمداني  ,  صبیح عبد الوھاب عنجل  ,  ● 

جامعة  –الخزنیة لدرنات البطاطا. أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الزراعة ألتجفیفي في مكونات الحاصل و القابلیة 
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Abstract 

       The research was conducted in a farm and in a refrigerated warehouses in the private 

sector in the governorate of Diyala , In order to study the effect of seed size and spraying with 

two types of foliar fertilizers, on phenotypic and marketing characteristics of potato tubers 

Lola variety stored for three months . Used three sizes of tubers, small tubers average weight 

of 50 g, medium-sized tubers average weight of 75 g and large tubers average weight of 100 

g. And planted in the autumn loop at the end of August 2011. 

The plants sprayed in the field with two kinds of leafy fertilizers Ferity green and Grow more 

twice, after 28 days of tubers germination ,  and the second after 21 days from the first spray. 

The conducted sorting was done after harvesting and had excluded infected tubers, distorted 

and unfit for marketing, then mobilized those tubers with nylon bags clamp weighing 5 kg for 

each experimental unit , and those bags were distributed on three replications and stored at 

temperature 4 + 1 for three months . Used complete randomized block design CRBD, and 

after the expiration of the storage conducted the statistical data collection process. 

Results showed superiority significant differences in the percentage of the lost in tubers 

weight and in percentage of total damage , Where medium-sized tubers outperformed 

compared with small and large , during periods of storage (30, 60 and 90 days) . Spray with 

foliar fertilizers achieved a significant superiority of nutritious Grow more, compared with 

Ferity green in these tow traits . Interaction between tuber size during periods of storage, was 
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in favor of medium-sized tubers sprayed with Grow more foliar fertilizer. Had achieved 

significant superiority over all other interventions . 

In the percentage of germinated sprouts, Large tubers was achieved significantly on both 

medium and small , while medium tubers  was excelled than small tubers . For the spraying 

with foliar fertilizers, Ferity green relatively achieved superiority than  Grow more fertilizer, 

but this superiority was not significant . Interference between the average weight of the tubers 

and the type of foliar fertilizers, showed significant superiority of large tubers sprayed  with 

Ferity green . 
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