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في   Grow moreوالمحلول المغذي Green plantالرش بمحلول السماد العضوي  تأثير
 أشرسيصنف  .Olea europaea Lالزيتون  شتالت  نمو

 ماجدة محمد حسن
 المسيب-المعهد التقني

 الخالصة

شتالت  على 7152النمو  موسم خالل المسيب-التقني المعهد الى العائدة الخشبية الظلة في البحث ي اجر 
الرش الورقي بمحلول السماد العضوي األول تأثير  عاملين:عمرها سنة واحدة وتضمنت  صنف أشرسي الزيتون 

Green plant الرش الورقي بالمحلول المغذي  فهوأما العامل الثاني  ،5-لتر ملغم 51و 1و 1 بالمستويات
Growmore    دفعات والتداخل بينهما في صفات النمو  أربعوعلى  5-شتلةغم.  4و 7و 1بالمستويات

. نفذت كتجربة عاملية وفق تصميم التام التعشية Kو Pو Nالكلوروفيل و الخضري والجذري ومحتوى األوراق من
CRD) بثالث مكررات وبواقع خمس شتالت للوحدة التجريبية وقورنت المتوسطات حسب اختبار أقل فرق )

 كما يلي:أهم النتائج  وكانت 1011احتمالمعنوي تحت مستوى 

الخضري  تفوقا معنويا في صفات النمو 5-لتر ملغم Green plant 51أظهر الرش بالسماد العضوي  
بالمعامالت  الزيتون مقارنةلشتالت والبوتاسيوم والجذري ومحتوى األوراق من الكلوروفيل والنيتروجين والفسفور 

 . كماالمؤشراتتفوق معنويا في جميع  5-لتر غم 4 بتركيز Grow moreمحلول المغذي البأن الرش و  األخرى.
مع معاملة  Green plantالعضوي  سمادمن ال 5-لتر ملغم 51معاملة ال التجربة تفوق التداخل بين عاملي  ظهرأ

 صفات المدروسة.لجميع الفأعطت أعلى معدل  5-لتر . غم 4بتركيز   Grow moreبمحلول المغذي الرش 

     
Effect of foliar spraying solution Green plant and Growmore in 

growth of Olive seedlings Olea europaea L. Cv. Ashrassy 

M. M. Hassan 

Technical institute-Musaib 

Abstract 

This experiment was conducted in the Lath house of the Technical 

Institute-Musaib during 2012 growth season  on Olive sapling Cv. Ashrassy, Which 

included two Factor : First was study the influence spraying with fertilizer (Green 

plant) three levels 0, 5 and 10 mg L-1  and the second factor was study the effect of 

three levels of spraying with fertilizer Grow more 0, 2 and 4 g L-1 and their interaction 

on vegetative and root traits and leaves content of chlorophyll, Nitrogen, Phosphor 

and   Potassium. The experiment in complete design of randomize (CRD) was done 
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with three replicates and five Sapling for each treatment we have the following 

results: 

Spraying solution (Green plant) at 10 mg L-1 gave the highest means of all 

characters studied and the content of chlorophyll and (N, P, K) the leaf. Spraying 

solution Grow more at 4 g L-1 caused highest mean of traits studied.                                                                                         

Interaction between the treatment 10 mg L-1 Green plant Sapling with 4 g L-1    

Growmore gave the highest values of studied characters.          

 المقدمة

تحت االستوائية مستديمة الخضرة ينتمي الى  الفاكهة أشجاروهو من  .Olea europaea Lالزيتون 
وشجرة  السماوية. األديانالمهمة والمباركة ذكرت خيرا في جميع  األشجاروهو من  ،Oleaceaeالزيتونية العائلة 
تكسوها طبقة شمعية ولها مجموع جذري متعمق في التربة لذا فهي مقاومة لظروف الجفاف  أوراقهاالزيتون 

تنتشر  .(4) العالم زراعته في المناطق في المناطق المعتدلة الدافئة من وتنتشروللظروف المناخية القاسية ولحد 
واليونان أذ بلغت المساحة  إيطالياثم  األولىبالمرتبة  إسبانيازراعته في مناطق حوض البحر المتوسط وتأتي 

أما في  ،(52)مليون طن  52العالمي للزيتون حوالي  اإلنتاجهكتار وبلغ  مليون  8.5الزيتون  بأشجارالمزروعة 
المثمرة في العراق  األشجاروتبلغ عدد المناطق الغربية  الزيتون في شمال بغداد حتى أشجارتنتشر زراعة العراق 

 (.2ثمار )طن  74220حوالي  إنتاجيتهاومتوسط  شجرة 5140405

مما يتطلب بقاؤها فترة  األخرى مقارنة مع شتالت الفاكهة  ءببطىبانها تنمو شتالت الزيتون تمتاز 
لذا فهي تحتاج الى االهتمام بتغذيتها  لتشجيع نموها  (5)أطول المشتل  لكي جاهزة لنقلها في المكان المستديم

التي تؤدي دورا مهما ضمن توفر العديد من العناصر الغذائية للشتالت والتي تالعضوية  األسمدةالرش بومنها 
في تحسين الصفات الخضرية والجذرية من خالل العناصر الغذائية الالزمة للنمو والتي تدخل في تكوين 

المهمة في زيادة النمو الخضري ونشوء جزيئة الكلوروفيل التي تعد  واإلنزيماتوالنووية  يةاألمين األحماض
  .(54)المصنعة وزيادة معدالت النمو الكربوهيدراتيةاالساس لعملية التمثيل الضوئي مما يزيد من المواد 

السيما في المراحل األولية  يعد الرش بالمحاليل المغذية من العمليات المهمة في تشجيع نمو الشتالت
من عمر الشتلة من خالل ضمان وصول المغذيات الكبرى والصغرى المهمة كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم 

 المغذيات،يحتوي على هذه  ذيالالورقي السماد محلول باستعمال  األوراقوبشكل قابل لالمتصاص من قبل 
والصغرى في التربة بكميات كبيرة إال أن الكميات الجاهزة  وعلى الرغم من وجود العناصر األساسية الكبرى 
 تركيز منلذا فأن الهدف من هذه التجربة لمعرفة أفضل . (72لالمتصاص ال تكاد تتوافق مع معدل نمو الشتلة )

الخضري والجذري نمو اللغرض تشجيع  Grow moreوالمحلول المغذي  Green plantالعضوي  السماد
يصالصنف اشرسي شتالت الزيتون ل  مناسبة.زمنية  المستديم بفترةللزراعة بالمكان الشتلة الى مرحلة صالحة  وا 
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 المواد وطرائق العمل

وفق التصميم  7152المسيب خالل موسم النمو -المعهد التقني –الظلة الخشبية التجربة في  نفذت
 عاملين: ت التجربةبعمر سنة واحدة وتضمن أشرسيعلى شتالت الزيتون صنف  (CRD)القطاعات العشوائية 

والعامل الثاني هو رش  ،1-لتر ملغم 51و 1 ،1بثالث مستويات  Green plantاألول هو التسميد العضوي 
 .1-لتر غم 4و 7 ،1 وبثالث مستويات    Grow moreالشتالت بالمحلول المغذي 

المشاتل األهلية وكان عمرها سنة واحدة ومتجانسة في الحجم تقريبا  أحدتم تجهيز الشتالت من  
ت بالزميج ئكغم مل 1تم تحويلها إلى أكياس سعة  1/7/7152وفي  ،كغم 7وكانت مغروسة في أكياس سعة 

رش األسمدة وحسب المخطط اإلحصائي بتم البدء  5/4/7152وفي  (،51) 1:3+ البتموس بنسبة  النهري 
 .شتالت وبثالث مكررات 5المتبع إذ شملت الوحدة التجريبية 

وهو سماد سريع الذوبان بالماء الذي يحتوي   Green plant الشتالت بالسماد العضوي  أذ رشت 
مادة  %41و  O2K %1و  N%3 و    Humic and fulvic acid % 2.5على العناصر الغذائية هي :

العناصر  متوازن يحتوي علىوهو سماد ورقي   Grow more، كما تم رش الشتالت بالمحلول المغذي  عضوية
 Ca %1011و Fe %1051  ةالعناصر الغذائي إلى باإلضافة K %71وP  %71و N %71الغذائية 

 ،Mo %101111و Zn %1011وB  1017و S  %1071وMn  %1011و Cu %1011و Mg  %1051و
لتر مع إضافة مادة الزاهي بتركيز  2صباحا حتى البلل التام باستعمال مرشة يدوية سعة الرش  وتمت عملية 

تصاص أنسجة النبات للسماد مع كل رشة كمادة ناشرة لغرض زيادة الشد السطحي وتسهيل عملية ام 3سم1
تم اخذ ، مكما رشت معاملة المقارنة بالماء المقطر فقط وكررت معاملة الرش كل عشرين يو  (55) الورقي

 .7152/ 2/  51بتاريخ  القياسات المطلوبة 

اخذ معدل ارتفاع الشتالت في نهاية  ، إذمعدل ارتفاع الشتلة )سم(هي الصفات المدروسة وكانت 
عدد تم حساب  اع من سطح التربة وحتى القمة النامية.التجربة وباستخدام شريط القياس المتري وقيس االرتف

لقياس  (Digital planimeter)استعمل جهاز فيما  وحسب المعدل لكل وحدة تجريبية. 1-األوراق الكلية شتلة
بأخذ خمس أوراق كاملة االتساع من  2في مختبرات كلية الزراعة جامعة بابل بوحدات سم (7مساحة الورقة )سم

الوزن لقياس  .سبت مساحة الورقة لتلك المعاملةالفرع الوسطي على الساق الرئيس من كل شتلة ولكل معاملة وح
تم قلع الشتالت في نهاية التجربة بعناية بعد ري الشتالت جيدًا  (خضري والجذري )غمالجاف الكلي للمجموع ال

بواسطة  (سباد)وحدة  الكلوروفيل من األوراقمحتوى قدر  .مجموع جذري ممكن أكبرللحفاظ على قبل يوم واحد 
 4اليابانية بأخذ قراءة  Minoltaوالمجهز من شركة  SPAD-502من نوع  Chlorophyll meterجهاز 

 ملغمالمساوية إلى  (SPAD UNITوقيست بالوحدات  (77) أوراق لكل وحدة تجريبية )شتلة( ثم اخذ المعدل
 (.2-سم
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عينات األوراق من كل شتلة ولكل مكرر ثم  أخذوذلك ب NPKالغذائية النسبة المئوية للعناصر قدرت 
غسلت بالماء المقطر للتخلص من األتربة والشوائب العالقة بها ووضعت في أكياس ورقية مثقبة ثم جففت في 

بعدها طحنت العينات وتم اخذ  ساعة ولحين ثبوت الوزن  48درجة مئوية لمدة  70فرن كهربائي بدرجة حرارة 
غم من مسحوق العينة المطحونة )األوراق الجافة( بواسطة الطاحونة الكهربائية وهضمت بواسطة حامض  0.5

 باستعمال جهاز المايكروكلدال النتروجين )%( رقد(، 75) مل من حامض البيروكلوريك 1الكبريتيك المركز و
              وقيس بواسطة جهاز األمونيومباستعمال مولبيدات بالطريقة اللونية  قدرف )%(الفسفور، أما (54)

Spectrophotometer (880على طول موجيmn وحسب طريقة )Olsen (73) البوتاسيوم )%(قدر ، بينما 
 إحصائياحللت النتائج (. 71)وفق الطريقة الواردة في  Flame Photometerباستعمال جهاز بطريقة اللهب 

بتطبيق البرنامج  ،(4) 0.05عند مستوى احتمال ( LSDوقورنت المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي )
 (.74) اإلحصائي

 النتائج والمناقشة

تفوقا  أعطى Green plantرش شتالت الزيتون بمحلول السماد العضوي  بأن 5نالحظ من الجدول 
، أذ األخرى تفوقا معنويا على المعامالت  1-لتر ملغم 51 ى أظهر المستو المدروسة أذ الصفات معنويا في جميع 

وأعطت هذه المعاملة أوراق بلغ عددها  ،سم  23043سم قياسا بمعاملة المقارنة  41021بلغ أرتفاع الشتالت 
ورقة ، كما تفوقت معنويا مساحة الورقة للشتلة  721044 اإلضافةورقة في حين أعطت معاملة عدم  442043
غم في  27015إلى أما الوزن الجاف للمجموع الخضري للشتلة فوصل  ،2سم 4043المقارنة و  2سم 1015وكانت 

المقارنة  وأعطتغم  53020، أما الوزن الجاف للمجموع الجذري فقد بلغ غم 40051ن معاملة المقارنة كانت حي
في حين أعطت  5-لتر ملغم 23013ة الكلوروفيل فكانت كما تفوقت معنويا هذه المعاملة في كمي ،غم 0010

من النتروجين  األوراقتفوقا معنويا في محتوى  1-لتر ملغم 2 ـكما أظهرت معاملة الرش ب ،42043المقارنة 
وعلى التوالي أما معاملة المقارنة فكانت النسبة  %5015و 1071و 5022 إلىوالفسفور والبوتاسيوم أذ وصلت 

 الترتيب.وعلى  %5072و 1053و 5072

الدبالية التي تؤثر على العمليات  األحماضما يحتويه السماد العضوي من  إلىوقد يعود السبب  
الهرمونات النباتية التي  لتأثيرمشابه  تأثيرالحيوية للنبات كالتنفس والبناء الضوئي وتصنيع البروتينات فلها 

ومساحة  األوراقبات وعدد تساهم في انقسام الخاليا فتعمل على زيادة نمو النبات الذي يؤدي الى زيادة ارتفاع الن
السماد العضوي على  احتواءكما يعزى السبب الى (، 71) زن الجاف للمجموع الخضري والجذري الورقة والو 

التي تعد االساس في تكوين البروتينات  األمينية األحماضالنتروجين الذي يدخل في تركيب الكلوروفيل وتكوين 
عملية التمثيل الضوئي والتنفس ويمتص النتروجين على هيئة نترات ويدخل في تركيب السايتوكرومات الضرورية ل

-
3NO 4+ أمونيوم أوNH كما يحتوي السماد العضوي  (،53) من الوزن الجاف للنبات %1-5سبته وتقدر ن

 ،تنظيمه لعملية فتح وغلق الثغور على عنصر البوتاسيوم الذي له دور فعال في خفض معدل النتح عن طريق
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ويساهم البوتاسيوم في تشجيع ظهور الجذور في الشتالت وله دورا مهما في عملية االنقسام الخلوي وزيادة نمو 
  (،7) المرستيمية األنسجة

 ،ساعد في تكوين جزيئة الكلوروفيلكما ان سبب التفوق المعنوي قد تعود اشتراك البوتاسيوم كعامل م
زاد الوزن  النباتية لذا األنسجةاد الكاربوهيدراتية وزيادة تراكمها في كما انه يعمل على التقليل من استهالك المو 

. وهذا ما (55)بروتينات إلىكما يساهم في زيادة امتصاص النبات للنتروجين وتحوله  ،الجاف الكلي للشتالت
 غممل 3بتركيز  صنف منزينللو لشتالت الزيتون  Vegeaminoعند رش السماد العضوي السائل  (1)وجدته 

الزيتون  أشجاران رش  إلى (3) . كما توصلوالجذرية ونسبة العناصر الغذائيةحسن الصفات الخضرية  5-ترل
 5-لتر ملغم  7عضوية بتركيز  أحماضالحاوي على  Selector-X المغذي الفتية صنف صوراني بالمحلول 

( 51) من البوتاسيوم. كما حصلت األوراقوفي محتوى  األوراقأعطت أعلى زيادة معنوية في طول النبات وعدد 
في طول  أثرت معنوياً عند دراستها تأثير الرش الورقي بحامض الدبال في نمو شتالت الزيتون صنف شامي قد 

 المقارنة.النبات ومساحة الورقة ونسبة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم مقارنًة بمعاملة 

في تنشيط نمو الشتالت  Grow moreسماد الورقي للرش بال اإليجابيكما أظهر الجدول نفسه التأثير 
سم  45044أذ تفوقت معنويا في جميع الصفات المدروسة حيث بلغ أرتفاع الشتلة  5-لتر غم 4وخاصة التركيز 

أما  ،ورقة 725032ورقة والمقارنة  411020 فكانت األوراقأما عدد  ،سم 21003املة المقارنة فكانت   أما مع
كما ان الوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ  ،2سم 4071قياسا بمعاملة المقارنة  7سم 1012مساحة الورقة فكانت 

غم ومعاملة  53.20، كما أعطت وزن جاف للمجموع الجذري بلغ غم 42043غم ومعاملة المقارنة  24.45
 ،سباد 15003 ومعاملة المقارنة كانت ادسب 62.92فكانت  األوراقأما كمية الكلوروفيل في  ،غم 2005المقارنة 

 1054و  5027أذ كانت  األوراقكما تفوقت معنويا هذه المعاملة في نسبة النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم في 
 .على التوالي %5072و 1053و 5032المقارنة  أعطتوعلى الترتيب في حين  %5047و

دروسة قد يعود الى الدور الحيوي للتغذية الورقية في معظم الصفات المالذي ظهر وهذا التفوق المعنوي 
 plantفي زيادة أيض النبات ونموه نتيجة للدور الذي تقوم به كل العناصر الغذائية الموجودة في السماد الورقي 

Green ى أذ تساهم في بناء المركبات الرئيسية الثانوية التي لها دور مهم في نمو النبات بالتالي الحصول عل
أذ أن النتروجين يدخل في تكوين جزيئة الكلوروفيل ورفع مستواه في  ،خضري وجذري ذات صفات جيدةنمو 

مما يؤدي الى تنشيط عملية البناء الضوئي وصنع الغذاء ودوره في النشاط المرستيمي وانقسام الخاليا  األوراق
وكسين الذي يشجع على زيادة ومنها التربتوفان البادىء لتكوين اال األمينية األحماضويدخل في تركيب 

متصاص االنقسامات للخلية وأتساعها مما يزيد من نمو النبات أضافة الى دوره في زيادة قابلية النبات على ا
في سد حاجة النبات من   المغذيلك إلى تأثير المحلول ذأو ربما يعزى  (،2) العناصر الغذائية وتراكمها

من  المغذيلما يحتويه المحلول  األيضيةبناء الضوئي والتنفس والعمليات العناصر المعدنية الضرورية لعمليات ال
عمليتي انقسام الخاليا واستطالتها  أسنادوالعناصر الصغرى وبكميات متوازنة تساهم في  NPKعناصر أولية 
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إلنتاج له دور مهم في تنشيط العـديد من اإلنزيمات المهمـة  الذيفضال عن دور العناصر الصغرى ومنها الزنك 
 .(50) التي تـؤدي إلى انقسام الخاليا واستطالتها ومن ثم زيادة طول الفرع الرئيس IAAاالوكسينات 

من العناصر  األوراقان زيادة تركيز الرش بالسماد المغذي سبب زيادة محتوى  إلىوقد يعود السبب  
ة الشتالت على امتصاص كميات كبيرة تحفيز النمو الخضري والجذري وبالتالي زيادة قابلي إلى أدىالمغذية مما 

 إنتاج ومركباتمن الفسفور لتلبية متطلباتها من هذا العنصر الذي يدخل في تركيب عدد من المركبات العضوية 
 إلىسبب زيادة نسبة النيتروجين عند الرش بالسماد الورقي فربما يعزى  ا، أم(52النمو )الطاقة التي تنشط 

زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي نتيجة  إلىيعود  أوصر لتقارب فترات الرش االمتصاص المباشر لهذا العن
 الضوئي.على زيادة نواتج عملية البناء  إيجابياومساحة الورقة حسب الجدول مما انعكس  األوراقلزيادة عدد 

 5-لتر غم1بتركيز  Fertinovaعند رش شتالت الزيتون صنف منزنيللو بالمحلول المغذي  (1)وهذا ما وجدته 
( 0)كما حصلت  األوراق،ي والعناصر المغذية في أعطى زيادة معنوية في كل مؤشرات النمو الخضري والجذر 
زيادة معنوية في  5-لتر  غم 3بتركيز  King lifeعند رش شتالت الزيتون صنف منزنيللو بالمحلول المغذي 

 و Nمن الكلوروفيل والنسبة المئوية للعناصر األوراقوى ومساحة الورقة ومحت األوراقصفة ارتفاع النبات وعدد 
P وk،  الى ان رش شتالت الزيتون صنف  (72)كما أشارChemlali  بالمحلول المغذيPepton  أدى الى

ومساحة الورقة قياسا بالمقارنة . كما  األوراقزيادة معنوية في صفات النمو الخضري منها طول النبات وعدد 
ملغم  111بالتركيز  Complete-Mتالت الزيتون صنف صوراني بالمحلول المغذي عند رش ش (57)حصل 

 .والوزن الجاف للمجموع الخضري  األوراقتفوقا معنويا في صفة عدد  5-لتر

 ملغم 51تفوقت معنويا المعاملة  كما نالحظ من الجدول بان للتداخل الثنائي بين عاملي التجرية فقد
على بقية  grow moreمن السماد الورقي  5-لتر غم 4مع  plant Greenمن السماد العضوي  5-لتر

ورقة غم أما الشتالت غير  134050سم وتحتوي على  510034 إلىالمعامالت أذ أعطت أرتفاع الشتلة وصل 
قياسا بمعاملة  2سم 2074. أعطت مساحة للورقة بلغت ورقة 540074سم وعليها  44014معاملة فكان طولها 

، ومن خالل زيادة نمو الصفات المذكورة للشتالت فقد تفوق معنويا وزنها الجاف للمجموع 2سم 3004المقارنة 
نت غم في حين غير معاملة كا16.54 إلىغم ووزن جاف للمجموع الجذري وصل  86.52الخضري بلغ 

 2-سم لغمم 25054بلغت  لألوراقة الكلوروفيل ، كما بين الجدول نفسه بان كميغم على التوالي1023غم و34070
نت متفوقة معنويا كا والبوتاسيوم، أما نسبة النيتروجين والفسفور 2-سم ملغم 47052عاملة المقارنة أعطت أما م

 %1.17  0.12و 5075وعلى الترتيب في حين معاملة المقارنة كانت  %  5027و 1074و 7017 إلىووصلت 
 plant Greenالرش بمحلول السماد العضوي ومن خالل هذا البحث يمكن ان نستنج بان  .واليوعلى الت

 .عمرها سنة حسن جميع مؤشرات النمو أشرسيلشتالت الزيتون صنف   Growmoreوالمحلول المغذي
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في   Grow moreوالمحلول المغذي  Green plantالرش بمحلول السماد العضوي  تأثيريوضح  1 جدول
 من الكلوروفيل  والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم األوراقومحتوى  أشرسيمؤشرات النمو لشتالت الزيتون صنف 

ضوي 
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،

   
ملغم 
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،  
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-5
ارتفاع النبات 
 ،

سم
 

عدد 
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مساحة الورقة
 ، 2

سم
الوزن الجاف للمجموع 
 

ضري 
الخ

 
غم

 

الوزن الجاف 
الجذري للمجموع 

، غم
 

محتوى 
األوراق
 

من 
الكلوروفيل 

)
سباد
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النسبة
 

المئوية
لل 

نتر 
وجين

 

النسبة
 

المئوية
 

للفسفور
 

ا
لنسبة
 

المئوية
 

للبوتاسيو 
 م

1 

0 49.54 198.24 98.3 39.28 38.9 42.17 1.21 0.12 1.17 

2 62.25 254.72 .8.4 46.12 7.00 46.23 1.25 0.13 1.20 
4 78. 51 328.36 3845 59.07 55839 55.41 1.33 0.15 1.26 

5 

 
 

0 59.63 253.84 .8.5 47.19 285. 51.29 1.32 0.13 1.24 

2 70.39 342.76 .8.2 66.31 .835 57.04 1.45 0.16 1.32 

4 89.18 489.81 389. 79.16 598.. 62.17 1.53 0.19 1.40 

51 
0 73.33 341.04 .835 57.32 .833 56.28 1.58 0.16 1.42 

2 90.24 468.58 38.9 72.19 5984. 63.13 1.82 0.20 1.50 

4 108.39 534.18 28.3 86.52 5283. 71.19 2.02 0.24 1.62 

LSD at 0.05 28.. .9825 489. 6.16 1.39 3.03 0.18 4849 4855 
السماد العضوي 
Green  plant 

 5-لتر  ملغم  

4 63.43 260.44 4.43 48.15 8.08 47.93 1.26 0.13 1.26 

3 73.06 362.13 4.78 64.22 9.66 56.83 1.43 4852 1.32 

54 90.65 4...39 5.51 72.01 13.78 63.53 1.76 0.20 1.51 

LSD at  0.05 5.67 37.92 0.29 5.11 1.28 2.81 0.15 0.02 0.11 

 معدالت
 Growالمحلول المغذي 

more  ،  5-لتر  غم 

4 60.83 .2589. .8.4 47.93 28.5 358.9 589. 0.13 58.. 
. 74.29 355.33 .8.. 2583. 3822 338.2 5834 4852 589. 

. 91.99 450.78 3832 ..835 598.. 2.83. 582. 4853 58.. 

LSD at 0.05 5.67 37.92 0.29 3855 58.. .8.5 4853 484. 4855 
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