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  بعض العناصر الصغرىبلفول الصویا للتسمید الورقي حاصلاستجابة حاصل ومكونات ال

  

  حمد محمد صالح

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة 

                     28/12/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

خالل الموسم الصیفي لعامي ) كم شمال بغداد60(نفذت تجربة حقلیة في  محطة ابحاث االسحاقي 

Fe,Znمن كل من %0.015تركیزب) Lee-74(لدراسة تاثیر التسمید الورقي لفول الصویا 2006و 2005

بشكل مفرد وبشكل جمیع احتماالت التولیفات بین هذه المغذیات النباتیة ) استعملت امالح الكبریتات (  Mnو 

  .الصویاالبذور ومكوناته لفول حاصلالثالث وتاثیرها على

% 0.015بمحالیل وبتركیز ائج ان التسمید الورقي لفول الصویا المزروعة في تربة كلسیةاوضحت النت

مفرد او بالتولیفات المحتملة بین هذه المغذیات ادت الى زیادات بشكلحدید ، الزنك والمنغنیز برشهااللكل من 

) هــ/كغم(وحاصل البذور )نبات/ غم(، حاصل البذور ) غم(بذرة 100نبات ، وزن / معنویة في عدد القرنات 

لقد لوحظ وبشكل واضح ان المعامالت . القرنة ولكال الموسمین / ولم یكن لها تأثیر معنوي على عدد البذور 

التي تحتوي على الزنك بالرش المفرد او بالرش بالتولیفات كان له االثر االعلى في زیادات حاصل البذور 

عند الرش بالزنك ، البذورنسبة المئویة للزیادة في حاصلكانت ال. ومكونات الحاصل ولكال الموسمین

%22.2و %15.6، %16.0،% %14.8المنغنیز هي +الحدید+المنغنیز والزنك+الحدید ، الزنك+الزنك

انتاجیة معدل . وعلى التوالي2006للموسم %25.4، و %20.3، %15.6، %13.2و 2005للموسم 

غم مغذي /كغم بذور0.7و 1.44و0.94الزنك والمنغنیز هي وت للحدید المغذیات عند رشها بشكل مفرد كان

  وعلى التوالي2006غم مغذي للموسم /كغم بذور0.77و 1.51و0.85و 2005لموسم 

Response of Soybean yield and it's Components to Foliar Fertilization with some 
Micronutrients  

  
H. M. Salih  

Agric. College / Baghdad University  
  

Abstract  
Field experiment was undertaken in Al-Ishaki Experiment Station (60 Km 

.north of Baghdad) during the summer season of 2005 and 2006 to study the effect of 
foliar fertilization of soybean (Lee-74) by 0.015% of each Fe,Zn and Mn (as sulfates) 
applied in single and in all possible combinations of these three elements on soybean 
seed yield and its components.

The results showed that foliar fertilization of soybean grown in calcareous soil 
by Fe,Zn and Mn in single and in all possible combination among  these elements had 
significantly increased number of buds/plant ,weight of 100seed(gm), seed 
yield(gm)/plant, the seed yield Kg/ha. and had insignificant effect on seed 
number/bud in both seasons. It was noticed clearly that, the treatments involved Zn 
applied in single or in combination with Fe or Mn or both of them had the most effect 
in increasing the seed yield and its components in both seasons. The percents 
increases in seed yield of soybean by foliar application of Zn, Zn+Fe, Zn+Mn and 
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Zn+Fe+Mn were 14.8%, 16.0%, 15.6% and 22.2% in season of 2005 and 13.2%, 
15.6%, 20.3% and 25.4% for season of 2006 respectively. The nutrient productivity of 
applied single Fe,Zn and Mn were 0.94 , 1.44 and 0.70 Kg. seed/g nutrient for 2005 
season and 0.85, 1.51 and 0.77 Kg seed /g nutrient for 2006 season respectively.

  

  ةقدمـالم

Glycine(یعـد محصـول فـول الصـویا  max (L.) Merr (المحاصـیل الغذائیـة والمتعــددة أهـمحـد أ

أذ ،الحیوانــاتفـي عالئــقة األولــى كمصـدر للبــروتین بالمرتبــأهمیتـهوتــأتي ) (13والحیـوانلإلنســاناالسـتعماالت 

بعـض البـاحثین إنبـل )12، 3(مـن البـروتین% 40-38مـن الزیـت و%20-18على معدل من هتحتوي بذور 

  الـوزن الجـاف للبـذورأساسبروتین على 53.7-38.7تحتوي مابین الصویامن فول األصنافبعض إنذكر 

وبالرغم ) 3،4(لنمو الحیوان األساسیةاالمینیةاألحماضویحتوي بروتین بذور هذا المحصول على جمیع )15(

زراعتـه فـي إنإال) 2(من القرن الماضي زراعة هذا المحصول في العراق في بدایة عقد الخمسینیات إدخالمن 

إلــىعدیـدة منهــا عــدم تــوفر المكننـة الخاصــة لهــذا المحصـول مــن زراعتــه ألســبابالعـراق بقیــت متعثــرة ولـم تســتقر 

هــذا المحصــول وللتبــاین الكبیــر فــي صــفات النمــو والحاصــل وفتــرات إلنتــاجتتعلــق بالبیئــة المثلــى وأســبابحصــاده 

فضـًال عـن ذلـك فـان . المختلفـة وقلـة الحاصـل بوحـدة المسـاحة لألصنافالنضج إلىنمو المحصول من الزراعة 

وخاصـًة تـرب الكلسـیة نقـص المغـذیات الصـغرى فـي الإلىمحصول فول الصویا من المحاصیل البقولیة الحساسة 

بشـكل واضـح نقـص هـذه المغـذیات النباتیـة أعـراضتظهـر وكثیـرًا مـا) 14،16،17،18(المنغنیزو الزنك و الحدید 

معظم التـرب فـي العـراق هـي تـرب جبسـیة وكلسـیة ألنعلى نباتات هذا المحصول عند زراعته في الترب العراقیة 

بقلــة المــادةهــذه التــرب ایضــا وتتمیــز % 20تزیــد عــن 3CaCOةونســب7.6یزیــد فــي اغلبهــا عــن pHذات 

فـي التربـة بكمیـات هانقص في جاهزیة المغذیات الصغرى بالرغم من وجودإلىهذه العوامل تؤدي كل . العضویة

ولهـذا ) 7،8(حاجة معظم النباتات إال إنها تكون في هـذه التـرب مركبـات غیـر ذائبـة فـي محلـول التربـة نتزید ع

التــي تــزرع فــي العــراق والتــي تنمــو فــي الظــروف االعتیادیــة تعــاني مــن م المحاصــیل االقتصــادیة الســبب فــان معظــ

محاصــــــیل اقتصـــــادیة مختلفــــــة رشـــــًا علـــــى الجــــــزء الخضـــــري واســـــتجابت الضــــــافتهانقـــــص المغـــــذیات الصــــــغرى 

)1،6،7،9،10،11(.  

معدنیـــة لهـــذه المغـــذیات رّشـــًا علـــى الجـــزء الخضـــري للمحاصـــیل كـــأمالحإن اضـــافة المغـــذیات الصـــغرى 

عالجـًا لـنقص هـذه المغـذیات واألسـرعكفاءة األكثرتعتبر الطریقة ومنها فول الصویاالمزروعة في الترب الكلسیة

التثبیـــت حـــال إلـــىالتـــي تتعـــرض فیهـــا المركبـــات المعدنیـــة الذائبـــة لهـــذه المغـــذیات األرضـــیةاإلضـــافةمقارنـــة مـــع 

  .مركبات غیر ذائبة في محلول التربةإلىالترب الكلسیة لترسبها وتحولها إلىضافتهاإ

أجـري للـرش بالمغـذیات الصـغرى فـي العـراقاسـتجابة محصـول فـول الصـویا المنجـزة عـنولقلة البحوث 

-74Leeفــول الصــویا صــنفلمحصــول لبــذور وحاصــل امكونــات الحاصــلاســتجابة مــدىهــذا البحــث لدراســة

هـذه المغـذیات متـداخل بـینشـكلببشكل مفـرد و )الزنك والمنغنیزو د لحدیل(بعض المغذیات الصغرىبأمالحللرش 

  . الثالث

  

  

  

  



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

310

  المواد وطرائق العمل

االسحاقي التابعة أبحاثفي محطة 2006و 2005لموسم الصیفي لعامي خالل انفذت تجربة حقلیة

لدراسـة تـاثیر التغذیـة )1جـدول (فـي تربـة مزیجیـة طینیـة غرینیـة ) دكـم شـمال بغـدا60تبعـد نحـو(لـوزارة الزراعـة 

-Leeالصـنف (الورقیة ببعض العناصر الصغرى في مكونـات الحاصـل وحاصـل البـذور لمحصـول فـول الصـویا 

التجربـــة ثمـــان تضـــمنت . وبـــثالث مكـــرراتةاســـتعمل فـــي تنفیـــذ التجربـــة تصـــمیم البلوكـــات كاملـــة التعشـــی)74

نباتـات فـول الصـویا بالمـاء فقـط وسـبعة معـامالت ناتجـة عـن رش شـت فیهـاة المقارنة والتـي ر معامالت هي معامل

یات الــثالث احتمــاالت التــداخل بــین هــذه المغــذدیــد والزنــك والمنغنیــز كــل لوحــده وبجمیــعنباتــات فــول الصــویا بالح

إجراءهـایبـین عـدد الرشـات ومواعیـد ) 2جـدول (لتلـك المغـذیات الكبریتات أمالحیات هي وكان مصدر هذه المغذ

على مروززرعت بذور فول الصویا .هكتار/ وحجم محلول الرش هاومصادر وتركیز المغذیات في محلول الرش

م 5مروز طول كل مرز 4وتضمنت الوحدة التجریبیة ولعامي التجربة على التواليمایس18و مایس 16في 

ة وبعمـق بـذرة فـي كـل جـور 3-2تـم وضـع مـن . نبات لكل متر طـول10بمعدل و سم 75مرز وآخر سافة بینمال

فأضــی. هـــ / نبــات 133333نحــو   وبكثافــة نباتیــة) 5*3(2م15ســم وكانــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة 2-3

كغـم 120وبمعـدل وقبـل عمـل المـروز األخیـرةللزراعـة وقبـل الحراثـة األرضنثـرًا عنـد تحضـیر الفوسفاتيسمادال

5O2P/ كغـم 240بمعـدلالنیتروجینـيالسـمادهـ كسوبر فوسفات ثالثي وأضیفN / هــ وبـدفعتین متسـاویتین مـن

نبـات واحـد لیبقـىلنباتـات لالخـفعملیـة إجـراءبعد (من الزراعة ثالث اسابیعالدفعة األولى بعد أضیفت،الیوریا

الدفعتین بحفر خنـدق مـواز لخـط زراعـة النبـات وأضیفتالدفعة الثانیة عند بدایة تكوین القرنات وأضیفت)ةبالجور 

عشبت التجربـة ثـالث مـرات وبلـغ عـدد الریـات خـالل موسـم النمـو .سم 5سم ویبعد عن النبات بمسافة 5-7بعمق 

  .ریة22

زین الوسـطین وبصـورة عشـوائیة ومـن كـل وحـدة تجریبیـة مـن المـر اتنباتـ10تعند نضج النباتـات أخـذ

تـم.نبـات/)غـم(حاصـل البـذورو )غـم(بـذرة100، وزن قرنـة/عدد البذور,نبات/القرناتل كل من عدد دمعحسابل

اضـافة مـعحاصـل البـذور لجمیـع نباتـات المـرزین الوسـطین اخـذمن خاللهكتار/الحاصل الكلي للبذورحساب 

نســبة الحاصــل وحاصــل بــذور النبــات بعــد ان عــدلت للنباتــات العشــرة التــي اســتخدمت لحســاب مكونــاتحاصــل ال

غم مغـذي /كغم بذور(كما تم حساب انتاجیة المغذي النباتي المضاف رشًا % 13الرطوبة في البذور على اساس

0.05اقـــل فـــرق معنـــوي عنـــد مســـتوى اختبـــارحللـــت البیانـــات إحصـــائیا حســـب تصـــمیم التجربـــة واســـتخدم .)نبـــاتي

  .للمقارنة بین متوسطات المعامالت
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  قبل الزراعةصفات التربة الكیمیائیة والفیزیائیة لموقعي إجراء التجربة في محطة أبحاث االسحاقي بعض.1جدول 

  

        على محصول فول الصویا ) *Mn, Zn, Fe(صغرىمواعید إجراء الرش بالمغذیات ال.2جدول 

  .2006و 2005لموسمي الزراعة) -74Leeصنف(

  الرشات
  2005موسم 

  تاریخ الرش

  2006موسم 

  تاریخ الرش
  مرحلةال

  بدایة التزهیر  3/9  28/8  الرشة األولى

  تزهیر% 25نحو   19/9  14/9  الرشة الثانیة

على O2H45Mn SOوO2H43ZnSOوO2H47Fe SOومن مصادرMn, Zn, Feلكل من % 0.015رشت محالیل المغذیات بتركیز *

.هـ  عند كل رشة/ لتر800التوالي وبمعدل رش 

  طریقة التحلیل  2006موسم   2005موسم   الصفة
Ece dSm-12.8  3.1  في مستخلص عجینة التربة المشبعة  

pH7.9  7.8  في مستخلص عجینة التربة المشبعة  

CEC
Cmol+/kg

23.2  24.8  Na-acetate method

CaCO3

gm/kg
224  231    

O.M
gm/kg

8.6  8.9  Walkley and Black method

Available-N
(ppm)

34.239.4Extraction with 2N-KCL and distillation

Available-P
(ppm)

7.610.2Olsen method

Available-k
(ppm)

290279  Ammonium –acetate method

Available
(ppm)

  
  

  
  

DTPA-extract Fe5.8  6.3  
Zn0.42  0.38  
Mn4.8  4.6  

      
  

Pipette method
gm/kg  

Sand135  128  

Silt530  539  
Clay335  333  
Soil texture                                                           Silt clay loam
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  -Lee)74صنف (لفول الصویاوحاصل البذورمكونات الحاصلفي (Mn, Zn, Fe)تأثیرالرش بالمغذیات الصغرى .3جدول

.الرش بالماءمعاملةمقارنة معحاصل البذورالنسبة المئویة للزیادة في تمثل بین االقواساالرقام* 

  2006الموسم   2005الموسم 

  

  المعاملة

عدد القرنات 

  بالنبات

عدد البذور 

  بالقرنة

100وزن

  )غم(بذرة

حاصل 

  )غم(النبات 

  حاصل البذور

  )هـ/ كغم(

عدد القرنات 

  بالنبات

عدد البذور 

  بالقرنة

100وزن 

  )غم(بذرة

حاصل 

  )غم(النبات 

  حاصل البذور

  )هـ/ كغم(

  2404  13.121.4  2.13  102.0  2340  19.3  12.4  94.42.06  الرش بالماء

  2611  14.423.7  2.07  117.3  2565  22.9  13.6  2.07  110.6  الرش بالحدید

  23.6  14.0  2.14  115.4  الرش بالزنك
2684  

)14.8*(  
120.4  2.24  14.624.4  

2789  

)16.0(  

  2590  14.424.1  2.03  119.0  2509  23.3  13.5  2.03  111.2  الرش بالمنغنیز

  23.7  14.1  2.14  120.0  الزنك+الرش بالحدید
2705  

)15.6(  
124.3  2.23  14.824.8  

2938  

)22.2(  

  2601  14.324.0  2.12  121.0  2550  23.4  13.7  2.08  114.2  المنغنیز+الرش بالحدید

  24.1  13.9  2.16  118.3  الزنك+الرش بالمنغنیز
2651  

)13.2(  
123.6  2.21  15.124.5  

2790  

)15.6(  

الرش 

  المنغنیز+الزنك+بالحدید
121.1  2.15  14.2  24.6  

2815  

)20.3(  
124.8  2.26  15.0  25.4  

3055  

)25.4(

LSD 0.058.4  186  1.6  1.2  م.غ  9.3  138  1.4  1.1  م.غ  
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  النتائج والمناقشة

  معدل عدد القرنات بالنبات

او بشـكل منفـرد(Mn ,Zn ,Fe)المغـذیات الصـغرى بمحلـول ان الـرش )3(تشـیر النتـائج فـي جـدول

مقارنــة مــع معاملــةادى الــى زیــادات متباینــة ومعنویــة فــي معــدل عــدد القرنــات بالنبــات الواحــد مــع بعضــهامتــداخل 

التـي ویالحظ ان اعلى استجابة لعدد القرنات بالنبات كانت مع المعامالت كما .ولكال الموسمینفقطبالماءالرش 

كانــت و . اوالحدیــد او كلیهمــا وفــي كــال الموســمین مــع المنغنیــزهاو مــع تولیفــلوحــدهالزنــك النباتــات بیــتم فیهــا رش

عـدد نـة مـعة مقار یـالمنغنیز معنو +الزنك +والرش بالحدید االزنك +بالحدیدنبات عند الرش /الزیادة في عدد القرنات

ولـم تصـل هـذه الزیـادات الـى 2005شـكل منفـرد فـي الموسـم بالـرش بالحدیـد او المنغنیـز القرنات في النبـات عنـد 

الزنـك بمحلـول عنـد الـرش نبـات /سـتجابة لعـدد القرنـاتوهذه النتائج تشیر الـى ان اال. 2006المعنویة في موسم 

الجـاهز فـي التربـة اكبـر منـه اكثر منها للرش بالحدید او المنغنیز وقد یعزى السبب الـى ان الـنقص فـي الزنـك هي 

تســاقط نســبةاالخصــاب وتقلیــلنســبةان الزنــك لــه تــاثیر ایجــابي علــى زیــادةكمــا) 1جــدول (للمنغنیــز والحدیــد

  .العراقفي ترب وظروف بیئیة تختلف عما هو في )16(و )5(و )19(وهذه النتیجة تتفق مع ما .االزهار 

  

  القرنة /معدل عدد البذور

بشـكل منفـرد او (Mn ,Zn ,Fe)العناصـر الصـغرىبمحالیـل ان الـرش تبـین )3(النتـائج فـي جـدول 

اال ان معـــدل عـــدد . لموســـمین لبالقرنـــة و معـــدل عـــدد البـــذور فـــيمـــع بعضـــها لـــم یكـــن لـــه تـــاثیر معنـــوي تولیفـــات ب

اكثــر كانــت .الــى ان الظــروف الجویــةوقــد یعــود ذلــك 2005اعلــى منــه للموســم 2006فــي موســم القرنــة /البــذور

  .او للتباین في خصائص التربةالقرنة /معدل عدد البذورعلى اثرتالنباتات ومن ثممالئمة لنمو وتطور 

  

  ) غم ( بذرة 100وزن معدل 

بشــكل مفــرد او (Mn ,Zn ,Fe)بالمغــذیات ان معــامالت الــرش )3(ظ مــن النتــائج فــي جــدول یالحــ

معاملـة بالمقارنة مع ادت الى استجابات معنویة ومختلفة باختالف معامالت الرش وفي كال الموسمین قدمتداخل 

بــذرة 100وزنانــت معــدالت وك.االتجــاه لكــال الموســمین وان هــذه االســتجابات اخــذت نفــس فقــط،الــرش بالمــاء

وقــد یعـــزى .2005اعلــى منهـــا فــي المعــامالت المنـــاظرة لهــا فــي موســـم 2006للمعــامالت المختلفــة فـــي موســم 

تشـیر و .2005فول الصویا اكثر منها للموسـم كانت مالئمة لنمو 2006السبب الى ان الظروف الجویة لموسم 

او مع المنغنیز لوحدهعلى الزنك المعامالت التي تحتوي بذرة كانت مع 100ى استجابة لوزن النتائج الى ان اعل

) . 1جـدول (هـذا المغـذي فـي التربـة مسـتوىفـيوقـد یعـزى السـبب الـى الـنقص الحـاد ،او الحدید او االثنین معـا

فــي مصــر والــذین وجــدوا ان الــرش بمركبــات تحتــوي علــى )5(فــق مــع النتــائج التــي حصــل علیهــا وهــذه النتــائج تت

،بـذرة100الزنك والمنغنیز لمحصـول فـول الصـویا المـزروع فـي تربـة كلسـیة قـد ادت الـى زیـادة معنویـة فـي وزن 

والــدهون فــي بــذور فــول وتینوقــد اعــزوا الســبب الــى ان الزنــك والمنغنیــز والحدیــد تلعــب دورا مهمــا فــي تمثیــل البــر 

  .الصویا

  

  ) نبات / غم ( حاصل النبات من البذور معدل 

اسـتجابة حاصـل النبـات مـن البـذور معنویـا عنـد الـرش بمحالیـل المغـذیات ) 3(توضح النتائج في جـدول 

كــال الصــغرى للحدیــد والزنــك والمنغنیــز بشــكل فــردي او متــداخل لهــذه المغــذیات مقارنــة مــع معاملــة الــرش بالمــاء ول
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ویالحــظ ایضــا ان معــدل حاصــل النبــات مــن البــذور بالمعــامالت المتنــاظرة للموســمین هــي اعلــى فــي . الموســمین 

قد ادى الى زیادة المنغنیز معا + الزنك +كما ویالحظ ان الرش بالحدید .2005عنه في الموسم 2006الموسم 

د لوحـده وان الـرش بالمعـامالت التـي تحتـوي معنویة في حاصـل النبـات الواحـد مـن البـذور مقارنـة مـع الـرش بالحدیـ

علــى الزنــك بشــكل مفــرد او بالتــدخل مــع الحدیــد او المنغنیـــز او مــع االثنــین معــا حصــلت عنــدها اعلــى اســـتجابة 

 Mn)(تفتقر الى توفر المغذیاتعلى ان الترب الكلسیةدلیل واضحبحاصل البذور بالنبات وهذه النتیجة تعطي 

,Zn , Fe لتلبیة حاجة اغلبیة المحاصیل االقتصادیة وان الرش بمحالیل امـالح هـذه المغـذیات هـي بشكل جاهز

  .الطریقة الناجحة لسد النقص في هذه المغذیات 

  

  ) هـ /كغم( حاصل البذور معدل 

مــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــالمتغیرات التــي تمــت لوحــدة المســاحة ان حاصــل البــذور لمحصــول فــول الصــویا

حاصـل النبـات الواحـد معدل بذرة و 100وزن معدل عدد القرنات بالنبات و معدل مناقشتها في الفقرات اعاله وهي 

بشــكل او بشــكل مفـرد   (Mn ,Zn ,Fe)الــرش بالمغـذیات الثالثــة ان ) 3(النتـائج فــي جـدول وتبــین مـن البـذور 

ولكـال الموسـمین وهــذا حاصـل البـذور لفــول الصـویا هــا تـاثیر معنـوي وواضـح علــى معـدل فیمـا بینهـا كـان لمتـداخل

بـذرة ومعـدل 100التاثیر هو حصیلة التاثیر بالرش بهذه المغذیات على معـدل عـدد القرنـات بالنبـات ومعـدل وزن 

لتــاثیر اكــان ولهــذا الســبب .وزن حاصــل النبــات الواحــد وانعكــس هــذا التــاثیر علــى حاصــل الحبــوب لفــول الصــویا

وقـد ادى الـرش . ولكـال الموسـمین) هــ/ كغـم ( ور ذزیادة حاصل البـفيتحتوي على الزنك لمعامالت التي االكبر ل

فــي المنغنیــز الــى زیــادة+ الحدیــد + المنغنیــز ثــم الــرش بالزنــك + الحدیــد والــرش بالزنــك + بالزنــك والــرش بالزنــك 

و %16.0و 2005للموســـــــم % 20.3و % 13.2و% 15.6و % 14.8حاصـــــــل البـــــــذور بلغـــــــت نســـــــبتها

ان هـذه النتـائج تؤكـد .يوعلـى التـوالفقـطمقارنة بـالرش بالمـاء2006لموسم% 25.4و % 15.6و 22.2%

ضــرورة اســتعمال التســمید الــورقي بمحالیــل المغــذیات الصــغرى لمحصــول فــول الصــویا لزیــادة حاصــل البــذور لهــذا 

  .وحدة المساحةالمحصول المهم في

  

  ) غم مغذي نباتي / كغم  بذور( انتاجیة المغذي النباتي المضاف رشا 

للموســمین Mn ,Zn ,Fe)(النباتیــة المغــذیاتانتاجیــة كــل مــن معــدل ) 4(توضــح النتــائج فــي جــدول 

خــالل موســم النمــو وبكمیــة وبشــكل منفــرد برشــتین لكــل منهمــا والتــي اضــیفت بهــا هــذه المغــذیات 2005-2006

هكتار بان انتاجیة المغذي النبـاتي الزنـك قـد تفوقـت علـى انتاجیـة كـل مـن الحدیـد والمنغنیـز / غم لكل منهم 240

االنتاجیـة بـالرش بالزنـك مـن بـذور فـول الصـویا كانـت نحـو ضـعف االنتاجیـة عنـد الـرش بـالمنغنیز معـدلحیث ان

علــى 2006و2005الحدیــد وللموســمین فــي انتاجیــة الزنــك عــن انتاجیــة الــرش ب% 77و % 53نســبتهاوبزیــادة

وقـد یعـزى الســبب محصـول فــول الصـویا كانـت االعلــى عنـد اضـافة الزنــك سـتجابةأالتـوالي وهـذه النتیجـة تؤكــد ان 

محصـول فـول الى قلة جاهزیة الزنك في الترب الكلسیة فـي العـراق ولوجـود الجـاهز منـه بكمیـات اقـل ممـا یحتاجـه 

  .) 1جدول (الصویا
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اضیفت برشتین لكل منهما من بذور فول Mn ,Zn ,(Fe(لكل من*انتاجیة المغذي النباتيمعدل.4جدول 

  2006-2005وللموسمین ) غم مغذي نباتي / كغم بذور ( الصویا 

  2006موسم   2005موسم   المغذي الناتي

Fe0.94  0.85  
Zn1.44  1.51  
Mn0.70  0.77  

  حاصل البذور للمعاملة التي رشت بالماء كمیة المغذي المضاف رشا –حاصل البذور للمعاملة المسمدة بالرش لذلك المغذي = المغذي النباتي  انتاجیةمعدل*
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