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الممخص العربى 
تحسين إنتاجية القمح بإستخدام بعض المخصبات الحيوية ومضادات 

. األكسدة
 

جامعة بنها خالل / أجريت تجربتان حقميتان بمزرعة كمية الزراعة بمشتهر 
المثبتة لمنيتروجين؛ الميسرة ) لدراسة تأثير األسمدة الحيوية 2007، 2006موسمي 

 والتسميد بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم –(لمفوسفور؛ المحررة لمبوتاسيوم
 كجم فوسفور 23.5كجم نيتروجين لمفدان؛ 100المعدل الموصى بة )بمستوياته 

 كجم نيتروجين 50 كجم بوتاسيوم لمفدان ؛؛ نصف المدل الموصى بة 48 و نلمفدا
 25 كجم بوتاسيوم لمفدان وربع كيماوي 24 كجم فوسفور لمفدان و 11.75لمفدان؛

ومضادات  ( كجم بوتاسيوم لمفدان12 كجم فوسفور لمفدان و5.62" كجم نيتروجين 
 600 مممجم150سيمينيوم + ھ لتر؛ فيتامين/  مممجم150فيتامين ج  )األكسدة 
 600+ 150+ مممجم150سيمينيوم  + ھ+؛ والخمط بينهم ج  لتر/ ميكروجرام
والتداخل ما بين األسمدة الحيوية والتسميد بالنيتروجين  (لتر عمى التوالى/ ميكروجرام

والفوسفور والبوتاسيوم بمستوياته المختمفة   مع مضادات األكسدة فيتامين ج والخميط 
نتاجيه محصول القمح وكذلك المحتوى الكيماويمالوراق . عمى نموھ+من فيتامين ج وا 

. 93وحبوب القمح الصنف سخا 
: وكانت أهم النتائج كما يمى 

:  والكيماويالتسميد الحيوي - أوال
أدى زيادة التسميد الكيماوي النتروجين والفوسفورى والبوتاسيوم الموصى بة  من - 1

التسميد الكيماوى والخمط بينة وبين االسمدة الحيوية الى زيادة معنوية فى طول 
والجاف لمساق وكذلك عد د االشطاء . النبات وعدد االوراق الوزن الطازج 

.  يوم من عمر النبات 110 ، 70ومساحة االوراق عند عمر 
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زاد محصول الحبوب مع مختمف المعامالت حيث أدت الى زيادة وزن اإللف - 2
حبة وكذلك محصول الحبوب ومحتوياته في كال الموسميين مع زيادة مستويات 

التسميد والخمط بينه وبين الحيوي  
 يوم 110 و 70الكاروتين عند عمر ‘ ب ‘  ألزاد محتوي األوراق من الكموروفي- 3

في كال الموسميين مع استعمال التسميد الموصى بة  من التسميد الكيماوى  
 بينه وبين التسميد الحيوي في كال طالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وبالخل

. الموسميين
زاد محتوى المجموع الخضرى من النيتروجين و الفوسفور والبوتاسيوم - 3

 يوم مع زيادة 110 و 70والكربوهيدرات الكمية وكذلك البروتين الخام عند عمر 
. مستوى التسميد والخمط بينه وبينالتسميد  الحيوي

زاد محتوى حبوب القمح من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكربوهيدرات - 5
الكمية والبروتين الخام مع التسميد الكيماوي بالمعدل الموصى بة مع التسميد 

.    الحيوي
زاد محتوى األوراق من الهرمونات الداخمية عند التسميد الكيماوي بالمعدل - 6

. الموصى بة مع التسميد الحيوي
: مضادات االكسدة- ثانيا
 ( والخمط بينهمھفيتامين ج و فيتامين )مختمف معامالت مضادات األكسدة  -1

آدت إلى زيادة صفات النمو طول النبات وعدد األوراق وعدد االشطاء والوزن 
الطازج والجاف لمساق ومساحة األوراق خالل موسمي الدراسة وكانت أفضل 

. معاممة هي فيتامين ج في كال الموسمين
المعاممة فيتامين ج آدت إلى زيادة معنوية في محصول الحبوب وكذلك  -2

محصول الحبوب ومكوناته قل عدد الحبوب في الواحد جرام كما زاد امتالء 
 .الحبوب وعدد ووزن الحبوب في السنبمة الرئيسية في كال موسمي الدراسة
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ب والكاروتين والنيتروجين والفوسفور ‘ زاد محتوى االوراق من الكمورفيل أ  -3
 يوم من 110 و 70والبوتاسيوم والكربوهيدرات الكمية والبروتين الخام عند عمر 

 . جفيتامين عمر النبات مع المعاممة 

زاد محتوي حبوب القمح من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكربوهيدرات  -4
 .جفيتامين الكمية والبروتين الخام مع المعاممة 

 يوم 70ج عند فيتامين  زاد محتوي االوراق من الهرونات الداخمية مع المعاممة  -5
 . من عمر النبات

 :التفاعل بين التسميد الحيوي والكيماوي مع مضادات األكسدة- ثالثا

ج ادت فيتامين التفاعل بين التسميد الحيوي والكيماوي بالمعدل الموصى بة مع  -1
الى زيادة خصائص النمو طول النبات وعدد األوراق وعدد االشطاء والوزن 

. الطازج والجاف لمساق وكذلك مساحة األوراق
زاد محصول الحبوب ومكوناته مع معاممة الخمط بين التسميد الحيوي والكيماوي   -2

 .بالمعدل الموصى بة مع فيتامين ج

ب والكاروتين وكذلك النيتروجين الخام عند ‘  ألزاد محتوى األوراق من كموروفي -3
 يوم من عمر النبات مع معاممة الخمط بين التسميد الحيوي 110و70عمر 

 .والكيماوي بالمعدل الموصى بة مع فيتامين ج

زاد محتوى حبوب القمح من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكربوهيدرات  -4
الكمية والبروتين الخام في معاممة الخمط بين التسميد الحيوي والكيماوي بالمعدل 

 .جالموصى بة مع فيتامين 

 يوم بمعاممة الخمط 70 زاد محتوى األوراق من الهرمونات الداخمية عند عمر  -5
 .بين التسميد الحيوي والكيماوي بالمعدل الموصى بة مع فيتامين ج 
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