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 الملخص العربي
 

"طرز بنجر السكر وبعض العناصر الصغري وعالقتها بالمحصول 
 والجودة"

 
أقيمتتتت بترببتتتيت ن ليبتتتيت بمنطتتت  لتتتخي للبنتتتةث ال راشيتتت  بمني ظتتت    تتتر ال تتتي      

منصتتةو ةتتتةدة  لدرالتت  بتت مير ملتتبةييت البلتتميد ب تتو متتت البتتةرةت ةالمةليبتتد ية  شلتتي
 بعض أص يف ب تر الل ر.

أصتتت يف متتتت  3معيملتتت  عتتتي شبتتتيرة شتتتت البةا يتتت  بتتتيت  77ا تتتبملت الدرالتتت  شلتتتي     
ملتتتبةييت متتتت البتتتةرةت بصتتت ر   3 تلةريتتتي  ب تتتتر اللتتت ر بمة تتتت بيتتتي  ة   تتتيةميرا ة 

  0.75 بصتتتت ر ملتتتتبةييت متتتتت المةليبتتتتد ية   3 تتتتت  بةرةت/ تتتتدات  ة  0.00  0.50
د ية / تتتتدات  ةفلتتتتي  تتتتي بصتتتتمي  قطتتتت  م  تتتت   متتتترة ةانتتتتدة فة متتتتوث  تتتت  مةليب 0.50

م ررات نيث ةضعت األص يف  ي ال طت  الرييلتي  بي متي ةضتعت ملتبةييت البتةرةت 
مبتترا مربعتتي  07.5ة ي تتت ملتتين  ال طعتت  البتريبيتت    م  تت  ال تتي ال طتت   ةالمةليبتتد ية 

ر ةالملتتي   مبتت 0.50مبتتر ةالملتتي   بتتيت الخطتتةط  7خطتتةط بطتتةو  5ا تتبملت شلتتي 
 ل . 70بيت التةر 

 ةيم ت بلخيص ال بييج المبنصو شليهي  يمي يلي:
 

 :أوال: القراءات الدورية

 يوما من الزراعة(: 081 ،051 ،021تأثير السنوات )عند  -أ
أةضنت ال بييج أ ه ال يةتد ب مير مع تة  لمةلت  ال متة شلتي  تو متت قطتر التتفر  .0

 ةالة ت الغض لألةرا / بيت.
 تتت ع تتيي التتبتيب  مع ةيتت  لمةلتت  ال متتة شلتتي التتة ت الغتتض للتتتفر/ بيت ةفلتتي  ي .7

 يةمي مت ال راش . 050  070ش د 
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 ي ت ع يي البتيب  مع ةي  لمةل  ال مة ةفلتي شلتي ال لتب  الميةيت  للمتةاد الصتلب   .3
يةمتتتي متتتت  070 متتتي بتتت مرت ال لتتتب  الميةيتتت  لللتتت رة  مع ةيتتتي ش تتتد ال ليتتت   الفايبتتت  

يةمتتتي متتتت  080  070ةبتتت مرت ال لتتتب  الميةيتتت  لل  تتتيةة مع ةيتتتي ش تتتد  ط   تتتال راشتتت  
 ال راش  خوو مةلمي ال راش .

 
 التأثيرات الصنفية: -ب
بتت مر  تتو متتتت الطتتةو ةال طتتر ةالتتتة ت الغتتض للتتتفر مع ةيتتتي بيألصتت يف المدرةلتتت   .0

ةفلتتي  تتي األشمتتير المومتت  للعي تتيت نيتتث أشطتتي الصتت ف مة تتت بيتتي  ة أشلتتي قتتي  
المدرةلتتت  يليتتته الصتتت ف  تتتيةميرا  تتتي نتتتيت أشطتتتي الصتتت ف تلةريتتتي أقتتتو  للصتتت يت

 ال ي .
ب مرت  و مت ال لب الميةي  للمةاد الصلب  الفايب  ال لي  ةاللت رة  ةال  تيةة مع ةيتي  .7

بيألص يف  ي األشمير الموم  للعي يت ةأشطتي الصت ف مة تت بيتي  ة أشلتي  لتب  
 ةال  تتيةة و  لتتب  ميةيتت  ل تتو متتت اللتت رة  ميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  ةأقتت

بي متتي أشطتتي الصتت ف تلةريتتي أقتتو  لتتب  ميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  ةأشلتتي 
  لب  ميةي  ل و مت الل رة  ةال  يةة.  

 
 تأثير التفاعل بين األصناف والسنوات: -ج
 .أةضنت ال بييج أت الة ت الغض للعرش ل  يب مرا مع ةيي بهفا الب يشو .0
يةمتتي متتت ال راشتت  بي متتي بتت مر  080بتت مر  تتو متتت طتتةو ةقطتتر التتتفر مع ةيتتي ش تتد  .7

 يةمي مت ال راش . 050  070الة ت الغض للتفر ش د 
أةضنت ال بييج أت ال لب الميةي  ل و مت المتةاد الصتلب  الفايبت  ال ليت  ةاللت رة   .3

 موم .ةال  يةة ل  بب مر مع ةيي بهفا الب يشو ةفلي  ي األشمير ال
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 تأثير مستويات التسميد بالبورون: -د
أةضح البنليو البتميعي ل و شمر مت األشمير الموم  أت ع يي  ييدة مع ةيت   تي  .0

 تت   0.00التي  0.50ةقطتر التتفر ب يتيدة ملتبةييت البتةرةت متت  متت طتةو و 
 بةرةت/ دات ةفلي خوو مةلمي ال راش .

الغتض للتتفر ةفلتي ش تد األشمتير الدةريت  المومت  أت ع يي  ييدة مع ةي   ي التة ت  .7
 تت  بةرةت/ تدات  يمتي شتدا  0.00 ي  و المةلميت ب ييدة ملتبة  البتةرةت نبتي 

 ية  مت ال راش   ي المةل  المي ي. 050شمر 
أ تتتتيرت ال بتتتتييج التتتتي أت التتتتة ت الغتتتتض للعرش/ بتتتتيت لتتتت  يبتتتت مر مع ةيتتتتي بملتتتتبةييت  .3

  070البنليتتتو البتميعتتتي ل تتتو متتتت العمتتتريت البتتتةرةت  تتتي  تتتو المةلتتتميت ة تتتفلي 
أت ع تيي  يتيدة مع ةيت  ب يتيدة ملتبةييت  إال المةلتميت   ييةمي مت ال راش   050

 يةمي مت ال راش . 080 ت  بةرةت/ دات ش د  0.00 نبىالبةرةت 
 
 تأثير التفاعل بين التسميد بالبورون والسنوات: -هـ
لتتة ت الغتتض للتتتفر ةالعتترش لتت  يبتت مر دلتتت ال بتتييج شلتتى أت طتتةو ةقطتتر التتتفر ةا. 0

 ال راش . يةمي مت 070مع ةيي بهفا الب يشو شدا 
 070بتت مرت ال لتتب  الميةيتت  ل تتو متتت اللتت رة  ةال  تتيةة مع ةيتتي بهتتفا الب يشتتو ش تتد . 7

 يةمي مت ال راش .
 
 تأثير مستويات التسميد بالموليبدنيوم: -و
فر أم تتتت النصتتتةو شليهتتتي أةضتتتنت ال بتتتييج أت أشلتتتي قيمتتت  متتتت طتتتةو ةقطتتتر التتتت .0

  ت  مةليبد ية / دات. 0.50بيضي   ملبة  
 تتيت ع تتيي بتت مير مع تتة  للتتتفر ةفلتتي  تتي مخبلتتف األشمتتير الدةريتت  ة تتفلي التتة ت  .7

يةمتي متت ال راشت   تي  تو المةلتميت ةالبنليتو البتميعتي  080الغض للعرش ش تد 
 بي همي.
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ميةيت  للمتةاد الصتلب  الفايبت    تت  مةليبد ية / تدات أشطتت أقتو  لتب  0.50اضي    .3
 ال لي  بي مي أشطت أشلي  لب  ميةي  للل رة  ةال  يةة.        

 
 تأثير التفاعل بين مستويات التسميد بالموليبدنيوم والسنوات: -ز
 تتيت ع تتيي بتت مير مع تتة  ل تتو متتت طتتةو ةقطتتر التتتفر ة تتفلي التتة ت الغتتض للتتتفر  .0

 يةمي مت ال راش . 050ةالعرش ش د 
أت ال لتتتب الميةيتتتت  لتتتتتةدة العصتتتتير لتتت  ببتتتت مر مع ةيتتتتي ختتتتوو  إلتتتتي تتتيرت ال بتتتتييج أ .7

األشمير الموم  بي مي  يت ع يي ب مير مع تة  لل لتب  الميةيت  للمتةاد الصتلب  الفايبت  
يةمتي  080  070ال لي  نيث ا خ ضت ب ييدة ملبةييت البلتميد بيلمةليبتد ي  ش تد 

 مت ال راش .
 
 صناف والتسميد بالبورون:تأثير التفاعل بين األ -ح
يةمتتي متتت ال راشتت  ة تتفلي  تتيت ع تتيي  070بتت مر التتة ت الغتتض للتتتفر مع ةيتتي ش تتد  .0

 يةمي مت ال راش . 050  070ب مير مع ة  للة ت الغض للعرش/ بيت ش د 
 تتتتتت   0.00 بإضتتتتتي  أشطتتتتتي الصتتتتت ف مة تتتتتت بيتتتتتي  ة أشلتتتتتي ة ت  تتتتتض للتتتتتتفر  .7

 تتت   0.50 بإضتتي  أقتتو ة ت  تتض  بةرةت/ تتدات   بي متتي أشطتتي الصتت ف تلةريتتي
 يةمي مت ال راش  ل و م همي.    070بةرةت/ دات ةفلي ش د 

 تت  بةرةت/ تدات  0.00 بإضتي  أشطي الص ف  يةميرا أشلتي ة ت  تض للعترش  .3
  بي متتي أشطتتي الصتت ف مة تتت بيتتي  ة أقتتو قيمتت  ش تتد   تتي الملتتبة  متتت البلتتميد 

  همي.يةمي مت ال راش  ل و م 050   070ةفلي ش د 
 
 تأثير التفاعل بين األصناف والتسميد بالبورون والسنوات: -ط
 يةمي مت ال راش . 070ب مر الة ت الغض للتفر مع ةيي بهفا الب يشو ش د  .0
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  070أظهرت ال بتييج أت التة ت الغتض للعترش لت  يبت مر مع ةيتي بهتفا الب يشتو ش تد  .7
 يةمي مت ال راش . 050

 
 ثانيا: قراءات الحصاد:

 تأثير السنوات: -أ
أت طةو ةقطر التفر ةالة ت الغتض للتتفر ةالعرش/ بتيت لت  ببت مر  إلىأ يرت ال بييج 

   ةقد: مع ةيي بيخبوف الل ةات
ببيي تتت ال لتتب  الميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  ةال  تتيةة مع ةيتتي  تتي المةلتتميت  .0

 بي مي ل  بب مر ال لب  الميةي  للل رة .
لتتتي أت منبتتتة  التتتتفر ةالع تتت  ةال صتتتو متتتت البتتتةرةت ةالمةليبتتتد ية  دلتتتت ال بتتتييج ش .7

ةال يبتتتترةتيت ةالبةبيلتتتتية  لتتتت  يبتتتت مر بتتتتيخبوف اللتتتت ةات  يمتتتتي شتتتتدا ال لتتتتب  الميةيتتتت  
 لل يبرةتيت  ي التفر ة  لب  الصةدية   ي ال صو.

أت منصةو التفر ةالل ر ةالعترش لت  يبت مرةا مع ةيتي بتيخبوف  إليأ يرت ال بييج  .3
 ةات.الل 

 

 التأثيرات الصنفية: -ب
ن ت  الصت ف مة تتت بيتي  ة أشلتتي طتةو ةقطتر للتتتفر مب ةقتي شلتتي صت  ي  تتيةميرا  .0

ةتلةريتتي  متتي بتت مر التتة ت الغتتض للتتتفر ةالعرش/ بتتيت مع ةيتتي  تتي  تتو المةلتتميت 
 ةالبنليو البتميعي لهمي.  

  ةاللتتت رة  اخبل تتتت صتتت يت التتتتةدة بال لتتتب الميةيتتت  للمتتتةاد الصتتتلب  الفايبتتت  ال ليتتت .7
ةن ت  الصت ف مة تت  لهمتي  و المةلميت ةالبنليتو البتميعتي  مع ةيي  يةال  يةة  

بيتتي  ة أشلتتي  لتتب  ميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  بي متتي ن تت  الصتت ف تلةريتتي 
 أشلي  لب  مت الل رة  ةال  يةة.
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 لمتتي ياالمةلت    تين ت  الصت ف تلةريتي أشلتي بر يت  لع صتر البتةرةت  تي التتفر ب .3
ش تتتت  ة صتتتتو   تتتينتتتتيت ةتتتتد أشلتتتتي بر يتتت  للبتتتتةرةت   تتتي –  البتميعتتتتيةالبنليتتتو 

 األةرا  ب ي المةلميت ةالبنليو البتميعي لهمي .
أةضتتتتتنت ال بتتتتتييج أت بر يتتتتت  ش صتتتتتر المةليبتتتتتد ية   تتتتتي التتتتتتفر ةالع تتتتت  ةال صتتتتتو  .4

 يب مر مع ةيي. المدرةل  ل لألص يف 
 لتتتب  ال يبتتترةتيت  تتتي التتتتفر   تتتييف أت ال تتترة  بتتتيت األصتتت  إلتتتىأ تتتيرت ال بتتتييج  .5

 يمتي  البتميعتيالمةلتميت ةالبنليتو   تينتد المع ةيت   إلتيةالع   ةال صتو لت  بصتو 
 المةل  األةو  ي ت مع ةي .  يشدا التفر ةالع   

أشطتتي الصتت ف مة تتت بيتتي  ة أشلتتي بر يتت  للبةبيلتتية   تتي التتتفر ةالع تت  ةال صتتو  .6
 تلةريي.  يةميرا م يليه ص  ي 

 ف بر ي  الصةدية  بيلتفر مع ةيي  ي المةل  األةو ةالبنليو البتميعي.اخبل .7
ب تتة  الصتت ف مة تتت بيتتي  ة شلتتي بتتيقي األصتت يف  تتي منصتتةو التتتفةر ةالعتترش  .8

بيل دات بي مي ب تة  الصت ف تلةريتي  تي منصتةو اللت ر لل تدات  تي  تو المةلتميت 
 ةالبنليو البتميعي.

 

 وات:تأثير التفاعل بين األصناف والسن -ج
بتت مر مع ةيتتي  تتو متتت قطتتر التتتفر ةبر يتت  ال يبتترةتيت  تتي التتتفر ةالع تت  ةبر يتت      

 .        بيلب يشو بيت األص يف ةالل ةات الصةدية   ي التفر
 
 تأثير مستويات التسميد بالبورون: -د
لتتت  ة تتفلي قطتتتر التتتتفر  0.89   7.74ا داد طتتةو التتتتفر  يتتيدة مع ةيتتت  بم تتدار  .0

 0.50 إلتتيلتت  ةفلتتي ب يتتيدة ملتتبةييت البتتةرةت متتت صتت ر  0.69   0.47بم تتدار 
  ت  بةرةت/ دات شلي البر يب. 0.00الي 

 يتيدة مع ةيت   تي التة ت  إلي ت  بةرةت/ دات  0.00أدت اضي   البةرةت بملبة   .7
بي متتتي أد   - تتتو المةلتتتميت  %  تتتي 0.77  3.08الغتتتض للتتتتفر/ بيت بم تتتدار 
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 يتتتتيدة  إلتتتتي تتتتت  بةرةت/ تتتتدات  0.50بملتتتتبة   إضتتتتي به البتتتتةرةت أة إضتتتتي  شتتتتد  
 .البربيب% شلي  6.00   77.77مع ةي   ي الة ت الغض للعرش/ بيت بم دار

 تتيت اضتتي   ملتتبةييت أشلتتي متتت البتتةرةت بتت مير لتتلبي شلتتي  لتتب  المتتةاد الصتتلب   .3
  ييدة مع ةي   ي  لب  الل رة  ةال  يةة. إليالفايب  ال لي  ةل  هي أدت 

اختبوف مع تة   تي منبتتة  التتفر ةالع ت  ةال صتو متت البتةرةت ب يتتيدة  تيت ع تيي  .4
 تتتت  بةرةت/ تتتدات  تتتي  تتتو المةلتتتميت ةالبنليتتتو  0.00ملتتتبةييت البتتتةرةت نبتتتي 

 البتميعي.

 يتيدة مع ةيت   تي بر يت  المةليبتد ية   تي  إلتي ت  بةرةت/ دات  0.00 إضي  أدت  .5
 تتتتت   0.50 إضتتتتي  دت التتتتتفر  تتتتي  تتتتو المةلتتتتميت ةالبنليتتتتو البتميعتتتتي.  متتتتي أ

بن يتت  أشلتتي بر يتت   تتي الع تت  ةال صتتو ةالتتف  لتت  يصتتو إلتتي نتتد  إلتتيبةرةت/ تتدات 
 المع ةي .

أةضتنت ال بتييج أت بر يتت  ال يبترةتيت  تي التتتفر ةالع ت  ةال صتو لتت  يبت مر مع ةيتتي  .6
بملتتبةييت البلتتميد المخبل تت  متتت البتتتةرةت  تتي  تتو المةلتتميت ةالبنليتتو البتميعتتتي 

  صو مع ةيي  ي البنليو البتميعي.بي مي ب مر ال

 يت ع تيي بت مير مع تة  لمنبتة  التتفر متت البةبيلتية  بإضتي   ملتبةييت البتةرةت  .7
المدرةلتتتت   تتتتي المةلتتتت  المتتتتي ي شلتتتتي ش تتتتي الع تتتت  ةال صتتتتو  تتتتي  تتتتو المةلتتتتميت 

 ةالبنليو البتميعي.

ةت  تتي ملتتبةييت البلتتميد بتتيلبةر  بإضتتي  بتت مر بر يتت  الصتتةدية   تتي ال صتتو مع ةيتتي  .8
 البنليو البتميعي بي مي ل  يب مر مع ةيي  ي التفر ةالع  .

ملتتتتتبةييت البتتتتتةرةت  تتتتتي  تتتتتو  بإضتتتتتي  التتتتتبتيب منصتتتتتةو التفر/ تتتتتدات مع ةيتتتتتي  .9
 المةلميت ةالبنليو البتميعي.

بإضتتتي   %  4.00  3.77   4.43 اد منصتتتةو اللتتت ر شتتتت ال  بتتترةو بم تتتدار  .00
 بإضتتتي  %  7.37  7.03   7.60ار  داد بم تتتد تتتت  بةرةت/ تتتدات بي متتتي ا 0.50
  ت  بةرت/ دات  ي  و المةلميت ةالبنليو البتميعي شلي البربيب. 0.00
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 تتتت  بةرةت/ تتتدات التتتي  0.00التتتي  0.50أدت إضتتتي   ملتتتبةييت البتتتةرةت متتتت  .00
%  70.07   03.83 ييدة مع ةي   ي منصةو العرش م ير   بيل  برةو بم تدار 

 لبتميعي.      و المةلميت ةالبنليو ا  ي
 
 تأثير مستويات التسميد بالبورون والسنوات: -هـ

 يت ع يي ب مير مع ة  شلي  و مت قطر التفر ةبر ي ات البتةرةت ةالمةليبتد ية  ة     
بيلب يشتتتتو بتتتتيت البلتتتتميد بتتتتيلبةرةت   تتتتي التتتتتفر ةالع تتتت  ةبر يتتتت  البةبيلتتتتية   تتتتي التتتتتفر

 .        ةالل ةات
 
 لموليبدنيوم:تأثير مستويات التسميد با -و
ةالتتتة ت الغتتتض للتتتتفر  ةقطتتتر ا لتتتتفر ي تتتت ع تتتيي  يتتتيدة مع ةيتتت  ل تتتو متتتت طتتتةو  .0

 0.00 إلتي 0.50 إلتيةالعرش/ بيت ةفلي ب ييدة ملبةييت المةليبد ية  متت صت ر 
  ت  مةليبد ية / دات  ي  و المةلميت ةالبنليو البتميعي.

ر ةالعترش ةفلتتي أم تت النصتةو شلتي أشلتي طتةو ةلتتمي للتتفر ةة ت  تض للتتف .7
  ت  مةليبد ية / دات. 0.50بإضي   

ا دادت  لببي الل رة  ةال  يةة مع ةيي ب يتيدة ملتبةييت البلتميد بيلمةليبتد ية  بي متي  .3
  يت لهي ب مير للبي شلي  لب  المةاد الصلب  الفايب  ال لي .

 يتتتتيدة  إلتتتتي تتتتت  مةليبد ية / تتتتدات  0.50 إلتتتتيأد  ملتتتتبة  البلتتتتميد بيلمةليبتتتتد ية   .4
مع ةي   ي منبة  التفر ةالع   ةال صو مت البةرةت  ي  تو المةلتميت ةالبنليتو 

شدا منبتة  الع ت   تي البنليتو البتميعتي   متي أشطتت   تي ااضتي     البتميعي 
 أشلي قيم  لمنبة  البةرةت  ي التفر ةالع   ةال صو.

 بت مير إلتي ية / تدات  ت  مةليبد 0.50 إليأدت  ييدة ملبة  البلميد بيلمةليبد ية   .5
مع تتة  شلتتي منبتتة  التتتفر ةالع تت  ةال صتتو متتت المةليبتتد ية   تتي  تتو المةلتتميت 

 ةالبنليو البتميعي.
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  تتتتص  لتتتب  ال يبتتترةتيت  تتتتي  إلتتتيملتتتبةييت أشلتتتي متتتتت المةليبتتتد ية   إضتتتي  أدت  .6
 التفر ةالع   ةال صو.

ةييت المةليبتد ية   تي ب مر بر ي  البةبيلية   ي التفر ةالع   ةال صو مع ةيي بملتب .7
المةل  األةو ةالبنليو البتميعي بي مي ل  يبت مر منبتة  الع ت  ةال صتو  تي المةلت  

 المي ي.
بتتتت مر بر يتتتت  الصتتتتةدية   تتتتي التتتتتفر ةال صتتتتو مع ةيتتتتي بملتتتتبةييت المةليبتتتتد ية   تتتتي  .8

 البنليو البتميعي بي مي ل  يب مر منبة  الع  .
مةليبد ية / دات  ييدة مع ةيت   تي منصتةو  ت   0.75أشطي ملبة  المةليبد ية   .9

اضتتتتي    % ةأدت 7.87  7.74   3.44التفر/ تتتتدات م ير تتتت  بتتتتيل  برةو بم تتتتدار 
 تتو  %  تتي 5.85  5.57   6.07 تتت  مةليبد ية / تتدات التتي  يتتيدة قتتدرعي 0.50

 المةلميت ةالبنليو البتميعي شلي البربيب.
ة / تتتتتدات  يتتتتتيدة مع ةيتتتتت   تتتتتي  تتتتتت  مةليبد ي 0.75أشطتتتتتي ملتتتتتبة  المةليبتتتتتد ية   .00

 % ةأدت 8.55  7.06   9.73منصتتةو اللتت ر/ دات بيل لتتب  لل  بتترةو بم تتدار 
 05.79  04.53   06.80 تتت  مةليبد ية / تتدات التتي  يتتيدة قتتدرعي 0.50اضتتي   

 %  ي  و المةلميت ةالبنليو البتميعي شلي البربيب.
  يتيدة مع ةيت بد ية / تدات  ت  مةلي 0.50   0.75أشطت ملبةييت المةليبد ية   .00

% شلتتتتي 73.30    00.87  تتتتي منصتتتتةو العرش/ تتتتدات شتتتتت ال  بتتتترةو بم تتتتدار
 البربيب.  

 
 

 

 

 تأثير التفاعل بين مستويات الموليبدنيوم والسنوات: -ز
 يمتتي شتتدا منبتتة  ال صتتو صتت يت لتت  ببتت مر مع ةيتتي أشطتتت ال بتتييج أت تميتت  ال متتي     

 .المةليبد ية  ةالل ةاتبيلب يشو بيت ملبةييت  مت البةرةت



 --------------------------------------------------------------الملخص العربي 
- 01 - 

 
 تأثير التفاعل بين األصناف ومستويات التسميد بالبورون: -ح

 تتيت ع تتيي بتت مير مع تتة  شلتتي منبتتة  ال صتتو متتت البتتةرةت ةال يبتترةتيت ةمنبتتة  ة     
بيلب يشتتو بتتيت األصتت يف ةملتتبةييت البلتتميد بتتيلبةرةت  الع تت  ةال صتتو متتت المةليبتتد ية 

 ةقد:
ةميرا أشلتتتتتي قيمتتتتت  لمنبتتتتتة  ال صتتتتتو متتتتتت البتتتتتةرةت أشطتتتتتي صتتتتت  ي تلةريتتتتتي ة تتتتتي -0

  ت  بةرةت/ دات شلي البربيب. 0.00ةال يبرةتيت ةفلي بيضي   
 تتت   0.50أم تتت النصتتةو شلتتي قيمتت  لمنبتتة  ال صتتو متتت المةليبتتد ية  بيضتتي    -7

 بةرةت/ دات للص ف  يةميرا.
 
 :تأثير التفاعل بين األصناف ومستويات التسميد بالبورون والسنوات -ط

بتتتت مرت تميتتتت  الصتتتت يت المدرةلتتتت  مع ةيتتتتي بي متتتتي لتتتت  يبتتتت مر منبتتتتة  ال صتتتتو متتتتت ة     
 .بيلب يشو بيت األص يف ةملبةييت البلميد بيلبةرةت ةالل ةات البةرةت ةالمةليبد ية 

 
 تأثير التفاعل بين األصناف ومستويات التسميد بالموليبدنيوم: -ي

مع ةيتتتي شلتتتي  لتتتميد بيلمةليبتتتد ية الب يشتتتو بتتتيت األصتتت يف ةملتتتبةييت البأمتتتر  متتتي     
الطتتةو ةال لتتب الميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  ةالبةبيلتتية  ةالصتتةدية  الخيصتت  

 ةقد: بيلتفر
النصتةو شلتي  إلتي ت  مةليبد ية / دات للص ف مة ت بيي  ة  0.50أدت إضي    .0

 أشلي طةو للتفر.
 تت   0.50 بإضتي  ليت  ةالبةبيلتية   ي ت أقو  لب  ميةي  للمةاد الصلب  الفايب  ال  .7

 مةليبد ية / دات للص ف تلةريي.
 

        تأثير التفاعل بين األصناف ومستويات التسميد بالموليبدنيوم والسنوات: -ك



 --------------------------------------------------------------الملخص العربي 
- 00 - 

أت ال لتتتب  الميةيتتت  للمتتتةاد الصتتتلب  الفايبتتت  ال ليتتت  ةالبةبيلتتتية   إلتتتيأ تتتيرت ال بتتتييج ة     
بيلب يشتتو بتتيت األصتت يف ةملتتبةييت البلتتميد  يتتيالتتتفر لتت  ببتت مر مع ة  ةالصتتةدية  ةطتتةو

   بيلمةليبد ية  ةالل ةات.
 
 تأثير التفاعل بين التسميد بالبورون والموليبدنيوم: -ل

 تتتتتتت   0.50بإضتتتتتي   بن  تتتتتت أقتتتتتو  لتتتتتب  للمتتتتتةاد الصتتتتتتلب  الفايبتتتتت  ال ليتتتتت  متتتتت  ة     
ميعتتتتي  تتتت  مةليبد ية / تتتدات   تتتي المةلتتت  األةو ةالبنليتتتو البت 0.50بةرةت/ تتتدات   

بي متتتي بن  تتتت أشلتتتي  لتتتب  ميةيتتت  للصتتتةدية   تتتي ال صتتتو متتت  شتتتد  البلتتتميد بتتتيلبةرةت 
 ةالمةليبد ية  بال  برةو .  

 
 تأثير التفاعل بين التسميد بالبورون والموليبدنيوم والسنوات:  -م

و لتتت  ببتتت مر مع ةيتتتي أت ال لتتتب  الميةيتتت  للصتتتةدية   تتتي ال صتتت إلتتتيأ تتتيرت ال بتتتييج ة     
 لبلميد بيلبةرةت ةالمةليبد ية  ةالل ةات.بيلب يشو بيت ا

 
 تأثير التفاعل بين األصناف والتسميد بالبورون والموليبدنيوم معا: -ن
مرت مع ةيتتي أت ال لتتب  الميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  بتت  إلتتيأ تتيرت ال بتتييج  .0

 بيلب يشو بيت األص يف ةالبلميد بيلبةرةت ةالمةليبد ية  معي.
لنصتتتتةو شلتتتتي أشلتتتتي  لتتتتب  ميةيتتتت  للمتتتتةاد الصتتتتلب  الفايبتتتت  ال ليتتتت  م ير تتتت  أم تتتتت اة  .7

 ال  برةو.
 

 

 تأثير التفاعل بين األصناف والتسميد بالبورون والموليبدنيوم والسنوات: -س
أت ال لتتب  الميةيتت  للمتتةاد الصتتلب  الفايبتت  ال ليتت  لتت  ببتت مر  إلتتيأ تتيرت ال بتتييج  متي       

 ةالبلميد بيلبةرةت ةالمةليبد ية  ةالل ةات. بيلب يشو بيت األص يف مع ةيي
 


