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(Capsicum annuum L.)  في نمو وحاصل الفمفل35تأثير عدد الرشات والمغذي الورقي مايكرونيت
داخل البيت الزجاجي غير المدفئ
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المستخمص
 داخل البيت الزجاجي غير المدفأ لدراسة تأثير عدد الرشات ومستويات4107 – 4106 أجري البحث خالل الموسم الشتوي
 وتداخالتها في نمو وحاصل الفمفل, )0- لتر.5 سم5 و4.7 ،4.1 ،0.1 ،1.1( 57 مختمفة من المغذي الورقي مايكرونيت

 أظهرت النتائج وجود تأثير. باستخدام تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات،California Wonder صنف
 وبمغ أعمى معدل لالرتفاع النبات، في جميع الصفات المدروسة57معنوي لعدد الرشات وكذلك لممغذي الورقي مايكرونيت

:1.;8  وعدد االزهار4 دسم040.50  والمساحة الورقية019.60  وعدد االوراق00.80  سم وعدد التفرعات015.04
.0لتر. 5 سم5.1  بالمستوى57  والتي تحققت عند التداخل باستخدام الرش ثالث مرات مع الميكرونيت%;4.60 ونسبة العقد

)وطول الثمرة (سم

0-

 نبات. وبمغ اعمى معدل عدد ثمار،كما أثر التداخل ايجابياً في كمية الحاصل والصفات المدروسة االخرى

وزن الثمرة ( غم) وكمية حاصل النبات الواحد (كغم) والحاصل المبكر ( طن) وكمية الحاصل الكمي لمبيت الزجاجي (طن) بمغت

 عدد10.86  قياسا إلى، طن) عمى التوالي6.034 طن و0.229 ، كغم3.143 ، غم80.99 ، سم11.63 ،38.81(
 طن0.136 الحاصل المبكر، كغم0.333  حاصل النبات الكمي، غم30.71  وزن الثمرة،سم طول الثمرة5.08 ،0-نبات.الثمار

. طن لمعاممة المقارنة0.639 والحاصل الكمي

 المغذيات الورقية، البيوت الزجاجية، نباتات الفمفل:الكممات المفتاحية
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EFFECT OF SPRAYS NUMBER AND FOLIAR MICRONITE 35 ON GROWTH AND
YIELD OF PEPPER UNDER UNHEATED GREEN HOUSE
S.A. Jaffar
Lecturer
Technical Instit. Al-Mussaib
ABSTRACT
This research was conducted during the season of 2014 - 2015 inside unheated green house to
investigate the effect of sprays number and different concentrations of micronite 35 (0.0, 1.0,
2.0, 2.5 and 3.0 cm3 .l-1) and their interaction on growth and yield of Pepper var. California
Wonder with using (RCBD) with three replicates. Results showed that the sprays number and
the concentrations of micronite 35 and their interaction had a significant effect on all the
characteristics that studied. The interaction of three sprays with 3 cm3 .l-1 of micronite 35 gave
the highest average of plant height (103.12cm), branches number.plant -1 (11.61), leaves
number.plant-1 (107.41) leaf area.plant-1,(121.31dc2) flowers number (80.96) and set of flowers
percentage (92.403). Results also gave the highest average of fruits number.plant -1, fruit long,
fruit weight, yield-1. plant, early yield, and yield /greenhouse that were (38.81, 11.63cm,
80.99gm, 3.143kg, 0.229ton, 6.034ton) respectively. While the average was 10.86 fruits
number.plant-1, 5.08cm fruit long, 30.71g. fruit weight, 0.333 kg. yield. Plant-1, 0.136ton early
yield and 0.639ton yield.greenhouse-1 respectively at compared with control treatment.
Key words:Pepper, green house, micronite
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سيمة وسريعة االمتصاص من قبل النبات ويؤدي استخداميا

المقدمــة

إلى تقسية الساق واألوراق وتحسين نوعية الثمار ،كما أنو

الفمفل  Capsicum annuum L. Pepperمن محاصيل

يعالج أعراض نقص الكالسيوم ويقاوم بكفاءة مشاكل

العائمة الباذنجانية  Solanaceaeتضم ىذه العائمة حوالي

 99جنس و 0999نوع من النباتات العشبية والشجيرات

االصفرار الناتجة عن نقص العناصر المغذية ،وىو غني

المزروعة في المناطق االستوائية بالدرجة األولى وشبة

باألحماض العضوية واألحماض االمينية والفيتامينات التي
تعمل عمى تنشيط النبات وزيادة نموه ( ،)9كما يعمل عمى

االستوائية والمعتدلة والقميل منيا في المناطق الباردة( ،)5التي

تنشيط العديد من اإلنزيمات الضرورية لمنبات ،ولو دور في

تزرع في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية بشكل واسع في

بناء البروتينات في النبات وتحفيز اليرمونات النباتية وبناء

العراق وعمى مدار السنة .وقد توسعت زراعة نباتات العائمة

جزيئات الكموروفيل ويسيم في تنظيم الجيد األسموزي لمنبات

الباذنجانية وأصبحت تزرع بمساحات واسعة في جميع مناطق

مع العناصر األخرى من خالل رفعيا لمقدرة النبات عمى

العراق حيث بمغت المساحة المزروعة بنباتات الفمفل عام

امتصاص البوتاسيوم ،وأيضا يسيل نقل السكريات خالل

 0922أكثر من  31554دونم وبمغ اإلنتاج  42664.4كغم.
دونم

2-

األغشية الخموية وتنظيم عممية تحويل السكر إلى نشأ داخل

( .)29تعود أىمية محصول الفمفل إلى قيمتو الغذائية

والصحية العالية ،إذ يحتوي الفمفل عمى نسبة عالية من

الخاليا ( .)8لذا أجريت ىذه الدراسة لمعرفة استجابة نباتات

فيتامين ) (Cوفيتامين (أ) الذي يساعد عمى معالجة قرحة

الفمفل لمرش بالميكرونيت  55وتأثيره في بعض خصائص
النمو وكمية الحاصل الكمي تحت ظروف البيت الزجاجي

المعدة كما يحتوي عمى كميات كبيرة من األمالح المعدنية

غير المدفأ.

كالكبريت ،والمغنسيوم ،والحديد والكالسيوم ،والفوسفور ،فيو

مسكن لآلالم ومضاد لمبكتيريا ،ويعمل عمى ضبط مستوى
السكر في الدم فضال عن كونو مضاد لمسرطان ،ويساعد

المـواد وطـرائـق العـمل

نفذت ىذه الدراسة في البيت الزجاجي غير المدفأ والعائد إلى

أيضا عمى خفض نسبة الدىون الثالثية الضارة في الجسم

المعيد التقني /المسيب خالل الموسم الشتوي 0924ـ 0925

ويعالج التياب المفاصل ولمفمفل دور بارز في استعادة مرونة

لدراسة تأثير عدد مرات الرش وبمستويات من المغذي الورقي

سيولة الدم والتي تمنع حدوث الجمطات وىو منشط قوي

 )Citric Acid Chelationوالمنتجة من قبل شركة القوافل

يكونيا الجسم ،وقد بينت
لمجياز الذي يفككك األلياف التي ِّ

االردنية ،والذي يتكون من العناصر المغذية التالية

ميكرونيت  55عمى ىيئة ( Micronutrient Mix EDTA

األوعية الشعرية وذلك عن طريق تغذية خالياىا ويؤثر في

الكالسيوم) ،%00 (CaOالنتروجين( ،%20 )Nمغنيسيوم

الدراسات العممية أن تناول الفمفل يومياً يساعد عمى زيادة

كفاءة عمل جياز تحميل األلياف( .)28تؤكد األبحاث العممية

( ،)%2.9 MgOحديد ( )Feمخمبي  ،125 pmmزنك

مكممة لو فيي تعمل عمى معالجة نقص العناصر التي تظير

في نمو وحاصل الفمفل صنف

عمى النبات من خالل إضافة العناصر المغذية إلى مناطق

كاليفورنيا وندر استيراد و ازرة الزراعةـ العراق وىو من

النقص عن طريق الرش مباشرةً وكذلك الحد من ظاىرة
التموث البيئي الناتج عن إضافة االسمدة الكيميائية لمتربة أو

األصناف القائمة المحدودة النمو ذات النمو الخضري الكبير

والعديد من التفرعات الرئيسية والفرعية .تم تييئة تربة البيت

تقميل حاجة

الزجاجي الذي مساحتو()2999م 0وأجريت عمييا عمميات

النبات لؤلسمدة الكيميائية والتي يحتاجيا النبات لنموه،

حرثة والتنعيم والتعديل ،أخذت عينات مختمفة من
التعقيم وال ا

والتغذية الورقية تزداد كفاءتيا بمقدار  09-8مرة مقارنة

التربة وأجريت التحاليل لمتربة (جدول .)2أضيف سماد

والميكرونيت  55تركيبة سمادية غنية بالكالسيوم كما يحتوي

خطوط الزراعة والسماد المركب  )07:07( NPبمعدل 099

أن التغذية الورقية ليست بديل عن التسميد األرضي ولكنيا

مياه السقي( .)27تعمل التغذية الورقية عمى

()Znمخمبي  ،100pmmمنغنيز ( )Mnمخمبي ،50pmm

بالتسميد األرضي والسيما مع العناصر الصغرى(. )29

California Wonder

االغنام المتحمل إلى التربة بمعدل  279كغم لكل ساقية من

كغم .ىـ ،2-تم خمط السماد بالتربة بواسطة آلة التنعيم

عمى النتروجين والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الصغرى،
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(الروديفيتر) قسمت تربة البيت إلى  20ساقية بطول  54م

وعند تكوين الثمار ،أما العامل الثاني فكان خمسة مستويات

لمساقية الواحدة والمسافة بين ساقية وأخرى  75سم وعرض

من الميكرونيت  55ىي ( 0.5 ، 0.9 ،2.9 ،9.9و)5

سم .5لتر ،2-أما معاممة المقارنة فقد رشت بالماء فقط وعند

الساقية  59سم مع ترك مسافة  59سم لكل جانب من جوانب
البيت الزجاجي وكذلك لكل جممون.أنتجـت شتالت الفمفل في

الصباح الباكر باستعمال مرشة ظيرية سعة  29لتر .نفذت

أطباق فمينية تحتوي عمى  099عين لكل طبق ،بزراعة بذرة

ىذه التجربة عمى أربعة سواقي وقسمت الساقية الواحدة إلى

واحدة /عين بتاريخ  0924/9/ 0في وسـط مكون مـن تربة
نيرية وسماد حيواني متحمل وبيتموس بنسبة  .2:2:2نقمت

عشرة وحدات تجريبية بطول  5م لموحدة وبواقع  20نباتاً
لموحدة التجريبية .كان موعد الجنية األولى 0925/0/02

الشتالت بعد تكوين  4 -5أوراق حقيقية إلى البيت الزجاجي

واستمر الجني أسبوعيا إلى نياية شير حزيران  0925إذ تم

غير مدفأ بتاريخ  0924/22/1زرعت عمى مسافة  59سم

حساب عدد الثمار وطوليا ووزنيا لكل وحدة تجريبية وعدت

نباتا 69 ،نبات لكل جية من الساقي بعد ترك مسافة بين

حاصل النبات الواحد (كغم) من قسمة حاصل الوحدة

المعامالت وعدد النباتات في البيت الزجاجي تقدر بـ 2909

التجريبية عمى عدد النباتات فييا ثم ضرب في عدد النباتات

نبات .نفذت تجربة عاممية حسب تصميم القطاعات الكاممة

المزروعة داخل البيت الزجاجي الستخراج الحاصل الكمي

المعشاة ( )R. C. B. D.وبثالثة مكررات ()2أذ كان العامل

لمبيت البالستيكي .تم قياس ارتفاعات النباتات (سم) وعدد

الجنيات الثالث األولى حاصالً مبكرا ،كما حسب معدل

بين نبات وأخر وكان عدد النباتات في الساقية الواحدة 209

األوراق وعدد التفرعات الخضرية والمساحة الورقية لمنبات

األول عدد مرات الرش ،األولى رشتان ىي بعد الشتل بـ 59

يوما وتكرر عند بداية ظيور األزىار ،والثانية ثالث رشات

2-

(دسم ) وعدد األزىــار ونسبة العقد .نبات .
0

ىي بعد الشتل بـ  59يوما وتكرر عند بداية ظيور األزىار
جـدول  .1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة البيت الزجاجي
درجــــ ت
تفاعـــــم
انتربت
)(pH

األيصانت
انكهربائيت
ديس ي
1سيًُس ,و

كاربىَاث
انكانس يىو
CaCO3
%

انُتروجيٍ
انكهى
1غى .كغى

انً ادة
انعضىيت
1غى .كغى

7.5

3.5

25.0

32

12

1ـ تأثير الرش والميكرونيت  35في النمو الخضري وال زهـــار

َس بت
انطــــيٍ غــــى.
كغى 1-تربت

َس بت
انغـــريٍ غـــى.
كغى 1-تربت

َس بت
انريــــم غــــى.
كغى 1-تربت

345

395

260

طيُي ت
غريُي ت
يسيجيت

(صنف كاليفورنيا وندر) زاد في النسبة المئوية لمنيتروجين

وعقد الثمار :تشير النتائج في الشكل  2إلى أن معاممة الرش

والفسفور والبوتاسيوم في أوراق النبات ثم تاله رش الـ

لثالث مرات بالمغذي الورقي ميكرونيت  55قد أظيرت تفوق ًا

( Chitosanالعضوي) في حين أقل نسبة مئوية ليذه

معنوياً عمى معاممة الرش لمرتين في جميع الصفات

العناصر كانت لمعاممة رش محمول الخميرة .بينما كان

المدروسة إذ أعطت أعمى معدل ارتفاع نبات (سم) وعدد

األفرع الخضرية .نبات

انتىزيع انحجًي نًفصىالث انتربت

وجد باحثون آخرون ( )25إن َرش المحمول المغذي الكيميائي
 Stimufolبتركيز  3غم.لتر 1-عمى نبات الفمفل الحمو

النتائج والمناقشة

2-

َسجه انتربت

لممغذي الورقي ميكرونيت  55تأثير معنوي في ىذه الصفات

وعدد األوراق والمساحة الورقية

لمنبات (دسم ،)0وعدد األزىار ونسبة العقد لكل نبات بمغت

إذ تفوق التركيز األخير( 5.9سم. 5لتر ،)2-شكل  0معنوي ًا

 96.929دسم )% 80.995 ، 54.858 ،0عمى التوالي .ىذه

2-

( 84.998سم 8.994 ،فرع 75.908 ،ورقة .نبات،2-

عمى جميع المعامالت األخرى وفي جميع الصفات وأعطى

أعمى معدل ارتفاع نبات (سم) وعدد األفرع الخضرية.نبات

وعدد األوراق والمساحة الورقية لمنبات (دسم ،)0وعدد األزىار

النتائج تتفق مع  El-Bassionواخرون ( )22الذين وجدوا أن
1-

ونسبة العقد .نبات .2-وقد تعزى ىذه الزيادة في النمو

عمى النبات مع

َرش ىيومات البوتاسيوم بتركيز  4غم.لتر
إضافة السماد البوتاسي بكمية  200كغم .فدان 1-أعطت

الخضري والصفات األخرى بسبب الرش باألسمدة الورقية إلى
دور المغذي الورقي ميكرونيت  55في تنشيط النباتات وزيادة

أعمى زيادة في طول النبات وعدد األوراق المعامالت األخرى.

نموىا لكونو غني باألحماض العضوية واألحماض االمينية
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والتي تساعد في بناء البروتينات وتكوين أنسجة النبات وبناء

جعفر
جاىز لالمتصاص من النبات مباشرة()0
االمينية يكون
اً

الكموروفيل وتعمل كمادة خالبة لمعناصر الصغرى عندما

و( )20كما تُسيم األحماض األمينية في بناء المركبات
العضوية األخرى مثل األمينات ،والقمويدات والفيتامينات

العوامل الداخمية المؤثرة في فتح وغمق الثغور وتؤدي دو اًر

واألنزيمات والتربينويدات (.)24

تكونان معاً وتسيل دخوليا إلى النبات ،ودورىا ميم كأحد

منشطاً لمنبات إذ أن النتروجين الداخل في تركيب األحماض

100
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ثالث رشات
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)LSD (0.05
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ثالث رشات
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0
نسبة العقد
()%

عدد االزهار /
نبات

المساحة الورقية عدد االوراق/نبات عدد االفرع
الخضرية /نبات
للنبات (دسم)

ارتفاع النبات
(سم)

شكل  . 1تأثير عدد الرشات في الصفات الخضرية لنباتات الفمفل
140
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نسبة العقد

()%

عدد االزهار  /نبات

المساحة الورقية
للنبات (دسم)

عدد االوراق/نبات عدد االفرع الخضرية /ارتفاع النبات (سم)
نبات

التركيز سم/ 3لتر

شكل  .2تأثير مستويات مختمفة من الميكرونيت  35في الصفات الخضرية لنباتات الفمفل
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أما بالنسبة لمتداخل بين ميكرونيت  55وعدد مرات الرش

من الكموروفيل والوزن الجاف لممجموع الخضري وعدد

فتوضحو نتائج الشكل  5إذ أن أعمى معدل ارتفاع نبات (سم)

األزىار لمنبات ونسبة العقد وعدد الثمار ووزن الثمرة واالنتاج

وعدد األفرع الخضرية وعدد األوراق والمساحة الورقية لمنبات

الكمي لمفمفل .إن األسمدة العضوية باختالف مصادرىا تشترك

(دسم ،)0وعدد األزىار ونسبة العقد لكل نبات قد تحققت عند

في الدور االيجابي والفاعل في تنظيم وزيادة امتصاص

معاممة التداخل بين التركيز األخير من الميكرونيت 55

النبات لممغذيات المختمفة من محمول التربة ألن األسمدة

( )4أن اضافة المغذيات

نسبياً ولمدة أطول إذا ما قورنت بالسماد الكيميائي فضالً عن

ولثالث مرات مقارنة بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل
النتائج .ذكر Al-Dahami

العضوية تحوي مغذيات بكميات متوازنة ويكون تحررىا بطيئاً

العضوية  Disper Humicلمتربة بثالث دفعات و king

دورىا في تحسين المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبايموجية

 life fruitرشا عمى االوراق مع  NPK %59زادت من

لمتربة (.)5

ارتفاع النبات وعدد الفروع والمساحة الورقية وتركيز االوراق

140
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100

Conc. 2
Conc. 3
80

Conc. 4
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Conc. 1

60

Conc. 2
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40

Conc. 4
)LSD (0.05
20

0

نسبة العقد

عدد االفرع
( )%عدد االزهار  /نبات المساحة الورقية عدد االوراق/نبات
الخضرية /نبات
للنبات (دسم)

ارتفاع النبات (سم) التركيز سم/ 3لتر

شكل  .3تأثير التداخل بين عدد الرشات ومستويات مختمفة من الميكرونيت  35في الصفات الخضرية لنباتات الفمفل
الثمار.نبات ،2-وطول الثمرة (سم) ،ووزن الثمرة (غم)،

 -2تأثير الرش والميكرونيت  35في الصفات الكمية

حاصل النبات الواحد (كغم) ،الحاصل المبكر والحاصل

لحاصل الفمفل :يتضح من الشكل 4أن عدد الرشات

الكمي (طن) بمغت  24.87ثمرة 8.68 ،سم 57.59 ،غم،

بالميكرونيت  55كان ليا تأثير معنوي في الصفات الكمية

 1.598كغم 0.180 ،طن و 3.069طن عمى التوالي.

لحاصل الفمفل المزروع داخل البيت الزجاجي غير المدفأ .فقد
تفوق الرش لثالث مرات معنوياً عمى الرش مرتين في عدد
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30
20
10
0
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طول الثمرة

( سم)

عدد الثمار  /نبات

شكل  . 4تأثير عدد الرشات في صفات الحاصل لنباتات الفمفل

والنوعية لمثمار ومن خالل مساىمة ىذه المغذيات في

وجد باحثون آخرون ( )25إن َرش محمول مغذي
معدني( )Stimufolبمستوى  3غم.لتر 1-عمى نبات الفمفل

العمميات الحيوية التي تجري داخل النبات ،مما يؤدي إلى

الحمو زاد في النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية لمثمار

تكوين اكبر عدد من البراعم الزىرية وزيادة العقد فييا ومن ثم

وتاله في التأثير محمول الـ ( Chitosanالعضوي) في حين

يؤدي إلى زيادة عدد الثمار في النبات ،وان زيادة المواد

أقل نسبة كانت لمحمول الخميرة (البايموجي) .كما يظير

الغذائية المصنعة داخل النبات وانتقاليا إلى الثمار يزيد من

الشكل  5أن لمستويات الرش بالميكرونيت  55تأثير معنوي

وزنيا وبذلك يزداد الحاصل الكمي لمنبات( .)5وقد ذكر

وطول الثمرة ووزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل

 Vermicompostومقارنتيا مع السماد الكيميائي في نمو

المبكر والحاصل الكمي ىي  34.31ثمرة 10.75 ،سم،

وحاصل نبات الطماطة والفمفل والشميك ،وبينت النتائج

 73.95غم 2.568 ،كغم 0.211 ،طن و 4.931طن عمى

حصول زيادة في عدد ووزن الثمار والحاصل الكمي في

في صفات الحاصل إذ بمغ أعمى معدل لعدد الثمار /نبات

الترتيب عند معاممة الرش بـ  5سم .5لتر

2-

 Aranconواخرون ( )6تأثير إضافة السماد العضوي

والتي تفوقت

الطماطة ،وزيادة الوزن الطري لممجموع الخضري والمساحة

معنوياً عمى معاممة المقارنة التي أعطت اقل النتائج إذ بمغت

الورقية وعدد الثمار والحاصل الكمي في الفمفل ،كما ازداد
عدد األزىار والحاصل الكمي في الشميك مقارنة بالتسميد

 10.86ثمرة 5.08 ،سم 30.71 ،غم 0.333 ،كغم0.136 ،
طن و 0.939طن عمى الترتيب .وىذه النتائج تتفق مع ()25

الكيميائي .ويبين الشكل رقم  6أن التداخل بين عدد الرشات

إذ وجدوا زيادة معنوية في معدل عدد الثمار وطول الثمرة

وتركيز الميكرونيت  55قد أعطى أعمى معدل لعدد الثمار/

مع

الحاصل المبكر والحاصل الكمي بمغ 38.81ثمرة11.63 ،

عمى نباتات الباذنجان

سم 80.99 ،غم3.143 ،كغم 0.229 ،طن و 6.034طن

صنف بالك بيوتي المزروع داخل البيت الزجاجي .كذلك وجد

عمى التتابع ،وذلك عند معاممة التداخل بين الرش ولثالث

وقطرىا ،وزن الثمرة ،وحاصل النبات الواحد والحاصل الكمي

عند استعمال الرش بالمنغنيز بمستوى  05ممغم .لتر
النحاس بمستوى  7.5ممغم .لتر

2-

2-

نبات ،طول الثمرة ،وزن الثمرة ،حاصل النبات الواحد،

 )5( Al-lamyأن رش نباتات الباذنجان بالمغذي العضوي
2(Vegeaminoمل.

لتر)2-

والتي تفوقت

العضوي

2(Seaweedsمل .لتر ) و0.5( Humateمل .لتر ) قد

معنوياً عمى معامالت التداخل األخرى وعمى معاممة المقارنة
التي أعطت اقل القيم بمغت  10.86ثمرة 5.08 ،سم30.71 ،

أعطت نتائج ايجابية في تحسين الصفات النوعية وزيادة

غم 0.333 ،كغم 0.136 ،طن و 0.939طن عمى التوالي.

اإلنتاج والحاصل الكمي لمباذنجان .وقد يرجع السبب في ذلك

وىذه النتائج تتفق مع  Azarpourواخرون ( )7الذين أشاروا

2-

والمغذي

مرات والميكرونيت  35بمستوى  3.0سم  .لتر
5

2-

2-

إلى تأثير رش المغذيات العضوية في طول الثمرة وعدد

إلى دور المغذيات الورقية بالتأثير في الصفات الكمية
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الثمار وزن الثمرة والحاصل الكمي لنباتات الباذنجان .وقد

استجابة واضحة لنباتات الفمفل لمرش بالميكرونيت  55وان

ُيعزى ذلك إلى زيادة نواتج التمثيل الكاربوني نتيجة لتحسين
مؤشرات النمو الخضري نتيجة لزيادة تركيز العناصر الغذائية

ولثالث

مرات ،لذا يمكن اعتبار الميكرونيت  55كسماد مغذي يعطي

والسيما النتروجين والزنك فضالً عن زيادة الكاربوىيدرات .كما

نتائج جيدة عند رشو عمى نباتات الخضر المزروعة داخل

أفضل معاممة ىي الرش بمستوى  5.9سم. 5لتر

وجدوا ( )26زيادة معنوية في عدد الثمار ووزن الثمرة

2-

البيوت المحمية ،لذا يوصى باعتماد التركيز بمستوى 5.9
2-

وحاصل النبات الواحد والحاصل الكمي لنباتات الفمفل

سم. 5لتر

المزروعة داخل البيوت البالستيكية عند تداخل الرش بسماد

الحصول عمى نباتات ذات نمو خضري جيد وتعطي حاصل

مع  0.9غم.

عالي والذي يعود بالنتيجة الى تحقيق مردود اقتصادي جيد قد

من سماد  .Wafeerيمكن أن يستنتج من ىذه الدراسة

يقمل من كمفة اإلنتاج ويرفع معدالت الربح لمبيوت المحمية

الورقي  Alga600بمستوى  9.5غم .لتر
لتر

2-

2-

وضمن ظروف التجربة أن استخدام األسمدة الورقية قد حققت

مع الرش لثالث مرات خالل موسم النمو لغرض

المزروعة بنباتات الخضر.

اإلفادة الكاممة لمنباتات المزروعة في البيوت المحمية والتقميل
من إضافة األسمدة الكيمياوية الضارة لمبيئة والنبات ،وىناك
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