
2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

274

Agrosoilتاثیر الرش بالمستحضر الحیوي  – Plexفي الحاصل ومكوناته لمحصول الحنطة

محمد عوید غدیرحامد خلف صالح  بشیر حمد عبد اهللا
كلیة الزراعة / جامعة االنبار

الخالصة
Agrosoilنفذت تجربة حقلیة لتقییم السماد الحیوي  – Plex في الحاصل ومكوناته لصنفین من

- 2011) في ثالثة مواقع زراعیة ضمن مشروع ري كركوك خالل الموسم الشتوي 99و اباء 6الحنطة ( شام 
وبثالث مكررات عند كل موقع ولكل صنف .R.C.B.D. استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 2012

-حیوي رشًا على النباتات وكانت المعامالت المستخدمة كاالتي :على حدة لتنفیذ هذا البحث ، استعمل السماد ال
من سماد سوبر فوسفات 1-.هـP2O5كغم 60) : إضافة الجرعة السمادیة T1المعاملة االولى (

) اضیفت على ثالثة N% 46من سماد الیوریا (1-.هـ Nكغم 80) عند الزراعة مع P2O5% 46ثالثي (
االخیر عند بدایة تكوین الحبوب . لثالزراعة وثلث عند مرحلة التفرعات والثدفعات ، ثلثها عند 

Agrosoil):الجرعة السمادیه انفة الذكر + الرش بالسماد الحیوي T2المعاملة الثانیه( – Plex مرة
والتي رشت في مرحله التفرعات.1-هـمل.150واحدة وبمعدل 

Agrosoil) : الجرعة السمادیة أنفة الذكر + الرش بالسماد الحیوي T3(لثةالمعاملة الثا – Plex
في كل مرة ، الرشة االولى في مرحلة التفرعات والرشة الثانیة في مرحلة البطان. 1-مل. هـ150مرتین وبمعدل 

اظهرت . 1-لتر . هكتار300بار وبمعدل تخفیف 4تم تنفیذ الرش بالمرشات المحمولة بضغط ال یتجاوز 
(ارتفاع النباتولكال الصنفین في جمیع الصفات المدروسةالنتائج وجود اختالفات معنویة بین المعامالت الثالثة

تثناء حبة، حاصل الحبوب بوحدة المساحة) باس1000طول ، وزن 1-معدد السنابل.لة ، عدد حبوب السنب، 
Agrosoilید الحیوي باستخدام المستحضر . تفوقت معامالت التسم6حبة في الصنف شام 1000صفة وزن 

– Plex معنویًا على المعاملة التي استخدم فیها التسمید الكیمیاوي فقط ، كما تفوقت المعاملة التي اضیف فیها
غلب الصفات المدروسة ولكال ) معنویًا وألT3المستحضر مرتین في مرحلة التفرعات وفي مرحلة البطان (

اذ ازداد حاصل ،)T2التي اضیف فیها المستحضر مرة واحدة في مرحلة التفرعات (الصنفین على المعاملة 
، % 14.68و 43.17عند الرش مرتین وبنسبة قدرها 6الحبوب بوحدة المساحة معنویًا في الصنف شام 

% مقارنة بمعاملة السماد 16.27و33.97اذ بلغت نسبة الزیادة المعنویة 99وكذلك في الصنف اباء 
كما ازداد .) على التواليT2و T1تروجیني والفوسفاتي فقط ومعاملة الرش بالسماد الحیوي لمرة واحدة (الن

% قیاسًا بمعاملة 15.22و 24.84الحاصل عند الرش بالسماد الحیوي لمرة واحدة معنویًا وبنسبة مقدارها 
على التوالي . 99واباء 6السماد الكیمیاوي فقط وللصنفین شام 
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Effect of Foliar application of Agrosoil – Plex on yield and yield
Components of Wheat
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Abstract
A field experiments were conducted during winter season of 2008-

2009 at three locutions in Karkook irrigation Project , using two wheat cultivars
(Sham-6 and IPA-99 ) to evaluated the effect of foliar application et Agrosoil-plex on
yield and yield Components . R.C.B.D design with three replicates were used .

Three treatment (T) were used at the three locations of two cultivars as a
following :

T1 = 30Kg (p20s) ha 1-applicated at sowing stage + 40kg (n) . ha which were
application at three pant (1.3 at sowing stage , 1.3 at tillering stage and 1.3at
Flowering stage ) .

T2= Ti+ Foliar application ( Agrosoil – plex ) at one time with rate 150 mil.
Ha-1 a ttilening stage .

T3= Ti+ Foliar application ( Agrosoil – plex) at two at two time with rate 150
mil. Ha-1 at each time ( the First were at tillering and the second at booting stage ) .

The plant height , number of kernels /spike , number of spike / m , 1000
kernels weight and grain yield at maturity stage were measured .

The results revealed the Following :
There is a significant differences between the three treatments of the two

cultivars between the three treatments of the two cultivars in all studied character is
tics except the 1000 Kernels weight of sham -6 Cultivar only .

Foliar application (Agrosoil – plex) treatments (T2andT3) Surp aced the (T1)
treatment , and (T3) treatment Surp aced the (T2) treatment in of hen Characters of
the two Cultivars (T3) Treatment showed significant increased in grain yield with
percentage 43-17% and 14-68% at sham – 6 and 33-97% and 16.27% of IPA-99
cultivar compared with (T1) and (T2) treatment respectively , and (T2) showed
significant increased in grain yield with percentage 24.84% and 15.22% Compared
with (T1) at the two cultivars Sham -6 and IPA-99 especially.

المقدمة
كرس الباحثون في السنوات االخیرة بحوثهم لرفع القدرة االنتاجیة للمحاصیل ، وكانت اللقاحات البكتیریة 
من بین تلك المشاریع التي وظفت لتحسین النمو وزیادة االنتاج ، وذلك الهمیة االسمدة الحیویة بما تعوضه من 

) ان تكنولوجیا االسمدة الحیویة 15(Tandon) و 13(وآخرون Rogersوقد اشار كل من .االسمدة المعدنیة 
% . وقد 15-10تسهم في تقلیل الكلف االقتصادیة وتحمي النبات من تقلبات البیئة وتزید انتاجها بنسبة من 

Agrosoilاالسترالیة والتي تهتم بالتسمید الحیوي ومنها Agrosoilوردت منتوجات شركة  – P وAgrosoil –
NوAgrosoil – Plex اذ ان المنتوجین االول والثاني یحتویان على ،spp Azotobacter والثاني یحتوي

وهي قادرة على تجهیز Bacillus megatheriumباالضافة الى بكتریا تثبیت النتروجین الحره اعاله على 
من مشاكل جاهزیة ) وبالتالي یقلل9–6.5عنصر الفسفور تحت مستویات مختلفة من حموضة التربة (

من البكتریا لكل 1-بكتریا . مل 910×1عنصر الفسفور فضًال عن احتوائه على بكتریا النتروجین الحرة وبمعدل 
Agrosoilاما .منتوج – Plex فهو من نوعNitro bacteria الذي یحتوي على بكتریاAzotobacter المثبتة



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

276

، اال ان توصیة استخدامه من قبل الشركة یتم بالرش على االوراق 1-بكتریا . مل 910×1للنتروجین وبمعدل 
تؤدي هذه المنتوجات الى تحسین الحالة التغذویة للنبات .في مراحل مختلفة من النمو في الموسم الزراعي 

السایتوكاینین ،وتحسین نموه الخضري والجذري ، اذ تعمل على افراز منظمات النمو ( الجبرلین ، االوكسجین 
وبعض االحماض االمینیة ) ، كما تعمل على تجهیز الفیتامینات ، فتؤثر في تحسین الموازنة الهورمونیة داخل 

المعامل بها یتحسن ادائه في النمو والحاصل ومكوناته ، كما ان لها دورًا في التاثیر على النبات ، ولذلك فالنبات 
یل من ظاهرة اصفرار االوراق الناتجة عن نقص الحدید ، اذ زیادة تركیز الكلوروفیل في االوراق ، وتسهم في التقل

تزید من جاهزیته وتحوله من صورة الحدیدیك الى صورة الحدیدوز وهذا ینعكس في زیادة كفاءة التمثیل الضوئي 
یعد محصول الحنطة في صدارة محاصیل الحبوب من حیث المساحة .)14، 11، 9، 8، 7، 5، 3، 2، 1(

بوحدة المساحة في العراق ال یزال متدنیًا مقارنة في العالم ، اال ان معدل إنتاجیتهاالقتصادیةالمزروعة واهمیته
وبناءًا على .باالنتاج العالمي ، لذلك فان زیادة معدل انتاجیته یعد من االهداف المهمة لتحقیق االمن الغذائي 

وللوقوف على دور هذه االسمدة في تحسین اداء التاثیرات االیجابیة العدیدة لالسمدة الحیویة التي مر ذكرها ،
هذا المحصول ، طبقت تجربة حقلیة في ثالث مواقع زراعیة ضمن مشروع ري كركوك في الموسم الشتوي 

Agrosoilباستخدام المستحضر 2011-2012 – Plex كتقنیة تسمید حیوي یرش على االوراق بمراحل نمو
) المعتمدة زراعتها في العراق وضمن المعدالت الموصى 99اباء و6مختلفة وعلى صنفین من الحنطة (شام 

لمقارنة تاثیره في الحاصل ومكوناته لمحصول الحنطة قیاسیًا بالجرعة السمادیة لعنصري بها من قبل الشركة 
النتروجین والفسفور الموصى بها لهذا المحصول . 

المواد وطرائق العمل
على Agrosoil-Plexتم اختیار ثالثة مواقع زراعیة ضمن مشروع ري كركوك لتقییم السماد الحیوي 

االسترالیة المبینة معلوماته Agrosoilمحصول الحنطة ، وهذا السماد هو مستحضر حیوي من منتوجات شركة 
وله اربعة ید الورقي) وهو معقد طبیعي االصل ، صمم خصیصًا للتسم1ونسب العناصر فیه كما في الجدول (

) یشمل على مثبتات النتروجین التي تستخدم الكربون المرتشح من االوراق لتثبیت 1انماط من التاثیرات هي (
) یحوي على مدى میكروبي یطلق هرمونات نمو طبیعیة كعملیات ایضیة لها مثل 2النتروجین الجوي و (

وهذه جمیعها لها قابلیة على تولید قوة نمو ،)IAAك اسد (نین واالوكسینات واالندول اسیتیالجبرلین والسایتوكا
Cو Eو B) هو سماد ورقي له قدرة على انتاج الفیتامینات التي تشمل مجموعة 3واستجابة عالیة لالنتاج و (

) یشمل على 4لها اهمیة في مقاومة االمراض و (Cو Eبانواعه یستطیع ان ینشط النمو و B، اذ ان فیتامین 
استخدام في البحث صنفین من الحنطة .مدى من العضیات التي تعطي مقاومة ضد المسببات المرضیة 

R.C.B.D، واستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 99وآباء 6المعتمدة زراعتها في العراق هي شام 
ل صنف على حده لتنفیذ هذا البحث وتم التحلیل االحصائي للبیانات وبثالث مكررات عند كل موقع ولك

المتحصل علیها وفقًا للتصمیم المستخدم وكمعدل للمواقع الثالثة ، واشتمل القطاع الواحد في التجربة على 
- المعامالت التالیة :

T1: -  كغم 60الجرعة السمادیةP2O5ثالثي (المن سماد سوبر فوسفات 1-.هـP2O5 یفت) اض%46
على ثالثة دفعات ، ثلثها عند الزراعة یفت) اضN %46یوریا (المن سماد 1-.هـNكغم 80عند الزراعة و 

وثلث عند مرحلة التفرعات والثلث االخیر عند بدایة تكوین الحبوب . 
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T2:- الجرعة السمادیة انفه الذكر + الرش بالسماد الحیويAgrosoil-Plex مل. 150مرة واحدة وبمعدل
والتي رشت في مرحلة التفرعات . 1-هكتار
T3: -الرش بالسماد الحیوي أنفة الذكرالجرعة السمادیة +Agrosoil-Plex مل. 150مرتین وبمعدل
ن في كل مرة ، الرشة االولى في مرحلة التفرعات والرشة الثانیة في مرحلة البطان . زرعت بذور الصنفی1-هكتار

سم وبطول 30وكانت الزراعة على خطوط المسافة بینها 1-كغم. هكتار160وفي جمیع التجارب المنفذة بمعدل 
. تم تنفیذ الرش بالمرشات 2م90خط لتصبح مساحة الوحدة التجریبیة 30م وشملت الوحدة التجریبیة على 10

جریت عملیة الزراعة في النصف ، ا1-لتر. هكتار300بار وبمعدل تخفیف 4المحمولة بضغط ال یتجاوز 
وقد تم دراسة صفات النمو والحاصل االتیة : 2012-2011الثاني من شهر تشرین الثاني للموسم الزراعي 

نبات لكل وحدة تجریبیة. 50اخذ كمعدل لقیاس طول -ارتفاع النبات (سم) :–1
من وسط خطوط الزراعة من مناطق مختلفة ومن كل وحدة طولم3تم تحدید -طول :1-عدد السنابل.م- 2

تجریبیة ثم اخذ معدالتها . 
من كل وحدة تجریبیة . سنبلة 100اخذ كمعدل لحبوب - عدد حبوب السنبلة :- 3
حبة بصورة عشوائیة من حاصل حبوب الوحدة التجریبیة ثم وزنت . 1000اخذت - حبة (غم) :1000وزن - 4
عدین الخطوط الطرفیة وتم وزنه حاصل حبوب الوحدة التجریبیة مستبتم اخذ - ) :1-ن.هـحاصل الحبوب (ط- 5

ثم حول الى طن في الهكتار . 

Agrosoil-plexالعناصر الغذائیة التي یحتویها .1جدول 
وحدة القیاس القیمةالصفحة ت
1.PH) ــــــــ) 7- 6مائل للحموضة
ــــــــتبني مائل الى االسود الرمادي اللون .2
3.Azotobacter (chroococcum, beijerinckii) مل 100غم/ / مل 910اكثر من
4.Bacillus ( megaterium, polymyxa) مل 100غم/ / مل910اكثر من
مل 100غم/ 100cfu/mlاقل منمیكروبات اخرى.5
مل 100غم/ غم 8- 6المواد الصلبة المعلقة .6
مل 100غم/ غم 2.5اقل من المواد غیر الذائبة .7
مل 100غم/ غم 0.03اقل من النیتروجین الكلي .8
مل 100غم/ غم 0.05اقل من الفسفور الكلي .9

مل 100غم/ غم0.05اقل من البوتاسیوم الكلي .10
مل 100غم/ غم 0.1اقل من الكالسیوم الكلي .11
مل 100غم/ غم0.02اقل من الصودیوم الكلي .12
مل 100غم/ غم 0.02اقل من المغنسیوم الكلي .13
مل 100غم/ غم0.05اقل من الحدید الكلي .14

الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة قبل الزراعة.2جدول 
No3الجاھز PالجاھزKطین%سلت%رمل%الصفة ppm%o.mPH
8.638.353.11.0925.31021.547.8القیمة
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النتائج والمناقشة
ویتضح هناك .99واباء 6) متوسطات معامالت التسمید للصفات وللصنفین شام 3یبین الجدول (

-agrosoilزیادة في معدالت جمیع الصفات المدروسة بزیادة مرات الرش بالمنتوج الحیوي  plex. ففي صفة
سم عند الجرعة السمادیة لعنصري النتروجین 94.2من 6ارتفاع النبات ازداد معدل هذه الصفة للصنف شام 

Agrosoil-plexسم) في معاملة الرش بالمستحضر 102.4) لیصل الى اعلى معدل (T1والفسفور فقط (
االتجاه ایضًا حصل في الصنف ) وهذاT3مل/ هكتار في كل رشة في مرحلتي التفرعات والبطان (150بمعدل 

سم عند المعاملة 104.2لیصل الى اقصى معدل T1سم عند المعاملة 97.6الذي ازداد ارتفاعه من 99اباء 
T3) وكانت هذه الزیادات معنویة بین المعامالت الثالثة ،T1 وT2 وT3 وفي صفة .) في كال الصنفین

كما 6حبة / سنبلة في الصنف شام 40.2ثم الى 38.6الى 36عدد الحبوب بالسنبلة ازدادت هذه الصفة من
T3و T2و T1وللمعامالت 99حبة / سنبلة في الصنف اباء 42.8ثم الى 41.6الى 39.6ازدادت من 

مل/هكتار 150بمعدل agrosoil-plexوعلى التوالي ، ومن هذه النتائج یتبین ان معاملة الرش بالمستحضر 
لم تختلف معنویا عن الرش بهذا المستحضر في مرحلة )T3(والبطانالتفرعاتتيلوفي كل رشة في مرح

) في كال الصنفین وبزیادة بلغت T1اال انها اختلفت معنویًا عن معاملة التسمید الكیمیاوي ()،T2التفرعات(
لم تختلف T1و T2على التوالي ، كما ان المعاملتین 99واباء 6% وللصنفین شام 8.08و 11.67نسبتها 

ایضًا جاءت نتائج عدد السنابل لكل متر طول متماشیة مع . معنویًا عن بعضها في هذه الصفة ولكال الصنفین 
معنویًا باضافة المنتوج الحیوي والذي بلغ 6نتائج الصفتین انفة الذكر ، اذ ازداد عدد السنابل في الصنف شام 

) والرش مرتین في مرحلة T2في مرحلة التفرعات (سنبلة /م طول عند الرش مرة واحدة84.8و 78.6
) على التوالي ، ولم تختلف هاتین المعاملتین عن بعضهما معنویًا غیر ان كالهما T3التفرعات ومرحلة البطان (

و13.58) وبنسبة زیادة قدرها T1اختلفا معنویًا عن معاملة التسمید الكیمیاوي بالنتروجین والفسفور فقط (
فان اضافة المنتوج الحیوي بالرش لمرة واحدة في مرحلة 99التوالي ، اما في الصنف اباء % وعلى22.54

) اذ اعطیا قیمًا T1) فلم یختلف معنویا عن معاملة التسمید بعنصري النتروجین والفسفور فقط (T2التفرعات (
Agrosoil-plexلحیوي امنتوجسنبلة/ م على التوالي غیر ان الرش مرتین بال71.2و 71.8متقاربة بلغت 

)T3 على التوالي. اما 12.36و 11.42) قد تفوق معنویًا على تلك المعاملتین وبزیادة معنویة بلغت نسبتها %
6حبة فلم تكن االختالفات معنویة في هذه الصفة بین المعامالت الثالثة في الصنف شام 1000بالنسبة لوزن 

فقد ازدادت 99بالمنتوج الحیوي ، بینما في الصنف اباء مرات الرش رغم وجود زیادة طفیفة فیها مع زیادة عدد 
) والتي بلغت T3و T2لمرة واحدة ولمرتین (Agrosoil-plexهذه الصفة معنویًا باضافة التسمید الحیوي 

و 8.67غم ولم یختلفا عن بعضهما معنویًا غیر انهما ازدادا معنویًا بنسبة بلغت 43.2و 42.6عندهما 
) وعلى التوالي . T1قیاسًا بالمعاملة المسمدة بالسماد الكیمیاوي فقط (10.20%

ازداد حاصل الحبوب بوحدة المساحة معنویًا ولكال الصنفین مع زیادة عدد مرات الرش بالتسمید الحیوي 
Agrosoil-plex، ازداد الحاصل عند الرش مرتین (6ففي الصنف شامT3 0.59و 1.39) بمقدار

طن/هكتار قیاسًا بمعاملة السماد 0.69و 1.25ازداد الحاصل بمقدار 99ي الصنف اباء طن/هكتار وف
) وعلى التوالي ، كما ازداد الحاصل عند الرش T2) ومعاملة الرش لمرة واحدة (T1النتروجیني والفوسفاتي فقط (
) T1سماد الكیمیاوي فقط (طن/هكتار قیاسًا بمعاملة ال0.56و 0.80) بمقدار T2بالسماد الحیوي لمرة واحدة (
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على التوالي ، ان زیادة مكونات الحاصل باضافة السماد الحیوي وخصوصًا عند 99واباء 6وللصنفین شام 
) انعكست ایجابًا في زیادة حاصل الحبوب الكلي بوحدة المساحة. T3اضافته لمرتین (

) 99واباء 6في الحاصل ومكوناته لصنفین من الحنطة (شامAgrosoil-Plexتاثیر رش .2جدول 
كمعدل لثالث مواقع في مشروع ري كركوك

الصفات 

المعامالت

6الصنف شام 

ارتفاع النبات 
(سم) 

عدد الحبوب 
بالسنبلة

عدد السنابل/م 
طول

حبة 1000وزن 
(غم) 

حاصل الحبوب 
) 1- (طن.ھـ

T194.2ج3.22أ38.8ب69.2ب36.00ح

T298.8ب4.02أ39.8أ78.6أب38.6ب

T3102.4أ4.61أ40.6أ84.8أ40.2أ

عند .L.S.Dقیم 
0.49غ. م3.62.86.4%5مستوى 

99الصنف اباء 

T197.6ج3.68ب39.2ب71.2ب39.6ج

T2100.8ب4.24أ42.6ب71.8أ ب41.6ب

T3104.2أ4.93أ43.2أ80.00أ42.8أ

عند .L.S.Dقیم 
3.12.24.62.80.34%5مستوى 

) هناك تفوق معنوي في معدالت معاملتي السماد 3یتضح من نتائج الصفات الواردة في الجدول (
الكیمیاوي ولكال الصنفین . الحیوي والغلب الصفات المدروسة على معاملة التسمید 

1-طن.هـ4.32بلغ 6ففي صفة حاصل الحبوب ، نالحظ ان معدل معاملتي التسمید الحیوي في الصنف شام 

3.22عن معاملة التسمید الكیمیاوي لوحدة التي اعطت حاصًال قدره 1-طن.هـ1.1وبزیادة معنویة بلغ مقدارها 
4.59الذي بلغ الحاصل عنده وكمعدل لمعاملتي التسمید الحیوي 99، وكذلك الحال في الصنف اباء 1-طن.هـ

3.68) والتي بلغ حاصلها T1عن معاملة التسمید الكیمیاوي لوحدة (1-طن.هـ0.91وبزیادة مقدارها 1-هـ.طن
، كما یالحظ هناك زیادة معنویة في جمیع الصفات المدروسة عند رش السماد الحیوي مرتین في 1-طن.هـ

، ان سبب النتائج االیجابیة الضافة ومرحلة البطان مقارنة برشه مرة واحدة في مرحلة التفرعات مرحلة التفرعات
منظمات النمو كالجبرلین والسایتوكاینین االسمدة الحیویة في نمو وحاصل النبات یعود الى افرازها عدد من 

) واحماض امینیة وتجهیزها الفیتامینات الضروریة ، وهذه تعمل على تحسین الموازنة IAAواالندول اسیتك اسد (
الهرمونیة في النبات ، ومالها من اداء  جید في تحسین نمو المجموع الجذري وزیادة كفاءته في امتصاص الماء 

الى وهذا یؤدي ومن ثم تحسین اداء هذه الهرمونات في رفع كفاءة الحالة التغذویة للنبات ، والعناصر الغذائیة 
كفاءة التمثیل الضؤئي الذي وزیادة زیادة تركیز الكلوروفیل في االوراق وقلة اصفرارها المتسبب عن نقص الحدید

ان فاعلیة وكفاءة االسمدة ) ، كما14، 8، 7، 6، 5، 4، 2ینعكس ایجابًا في زیادة نمو وحاصل النبات (
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الحیویة في زیادة مكونات الحاصل وحاصل الحبوب ترجع الى كفاءة االنواع البكتیریة الموجودة فیها في تثبیت 
، كما تعمل على تحسین التوازن الغذائي للنبات على طول موسم نمو المحصول ، وهذا عنصر النتروجین 

یخوختها ) مما ینعكس على زیادة ارتفاع النبات وعدد التفرعات وعدد شسیؤدي الى اطالة حیویة االوراق ( تأخیر 
السنابل بوحدة المساحة وكذلك على زیادة نسبة الخصب في االزهار وعدد الحبوب في السنبلة ووزن الحبة 

، 10، 9، 5، 2، 1وبالنتیجة زیادة حاصل الحبوب ، اذ ان هذا التوازن الغذائي ال یتعرض للغسل والفقدان ( 
) كما تساهم المستحضرات الحیویة من خالل مكوناتها في رفع مستوى الحدید في الوسط الغذائي من 12، 11

معدل تساعد في تجهیز الحدید للنبات من خالل العمل على زیادة Siderophoresخالل انتاج مواد تدعى 
) . نستنتج من هذه الدراسة امكانیة ادخال تقنیات 3تحویل ایون الحدیدیك الى حدیدوز المهم في تغذیة النبات (

االسترالیة لدورها في زیادة مكونات الحاصل لمحصول الحنطة Agrosoilالتسمید الحیوي باستعمال منتجات 
یجة الى التوازن الغذائي الذي یمكن تأمینه من والتي انعكست في زیادة حاصله من الحبوب بوحدة المساحة نت

استخدام هذه المواد كبدیل عن التسمید الكیمیاوي المتبع حالیًا في جمیع المساحات التي تزرع بمحصول الحنطة 
، إضافة الى تحقیق ارباح مجزیة لمزارعي الحنطة بسبب قلة تكالیف االسمدة الحیویة وتوفیرها حاصل خالي من 

رنة باالسمدة الكیمیاویة . الملوثات مقا
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