
محمد منهه امزعتي . أكسو امتنخي                                                                         د .  د. أ                             

دزاشح دأسري امذصميد امىزكي ةاشذخداو األشمدج امدةاميح وامحيىيح يف منى 
(82صنف غىطح )وانذاجيح محصىل امرزج امصفساء  

The Effect of Foliar  Fertilization with Humic and Bio-fertilizers on Growth and 
Productivity of Zea maize 

 املنخص 

 املساجع

 ،(82 غىطح صنف) امصفساء امرزج محصىل وانذاجيح منى يف وامحيىيح امدةاميح األشمدج ةاشذخداو امىزكي امذصميد دأسري دزاشح
 وذمك ونىعاا، كاما  مسدود أفظه عىل منحصىل وامحيىيح امدةاميح واالشمدج املعدين امصامد من شامديه معامنح أفظه ودحديد

   .وخىاصها امرتةح عىل انعكاشاخ من مها ملا املعدنيح األشمدج إطافح نصتح من امذلنيه محاومح يف

 املصم امنظسي

 امززاعيح، منتحىز امعامح منهيئح امذاةعح .شعنى محطح يف 2019 امززاعي املىشم خالل امذجسةح أجسير

 ب رشكا امزوز ديس مدينح عن دتعد امليادين، ملنطلح دذتع امذي شعنى كسيح يف املحطح دلع حيص

 شامد D2: ، %100معدين شامد :D1 شاهد، :D0وهي معامنح (11) امدزاشح دظمنر حيص ،(كم30)

 حمىض KOH مصذخنص + %75 معدين شامد D3: ، دةاميه حمىض KOH مصذخنص + %100 معدين

 مصذخنص + %100 معدين شامد D5:دةاميه، حمىض KOH مصذخنص + %05 معدين شامد D4: دةاميه،

  %50 معدين شامد D7: دةاميه، حمىض مايئ مصذخنص + %75 معدين شامد D6:، دةاميه حمىض مايئ

 شامد D9:ةكرتي، حيىي مصذخنص + %100 معدين شامد D8:، دةاميه حمىض مايئ مصذخنص +

 ةذصميم  ةكرتي حيىي مصذخنص + %50 معدين شامدD10: ةكرتي، حيىي مصذخنص + %75 معدين

 زوز ملصذخنص امدةايل امذصميد دزاشح يف اشذخدو حيص مكسزاخ، 3 وب امكامنح امعشىائيح املطاعاخ

 األوزاق عىل زشاا  هكذاز/مرت2 مبعدل Bacillus ssp ةتكرتيا امحيىي وامذصميد مرت/مه2.5 مبعدل األغناو

 امصامديح امذىصيح من (%0%,50%,75%,100) مبعدل منرتةح مظاف املعدين امذصميد اىل ةاإلطافح
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مجنح امكىفح منعنىو ( . (.a mays Lدأسري دساكيز ومىاعيد امسش ةحامع امهيىميك يف منى وحاص امرزج امصفساء(. 2015)حيدز هالل عتاس , امخفاجي 
 .        170-155( :1) 7امززاعيح 

دأسري معدالخ مخذنفح من امذصميد امحيىي وامكشافح امنتاديح عىل حاصه امحتىب ومكىناده منتاخ (. 2015)فلريه، عتده ةكسي احمد وجامل هاشم امشعيتي 

 .(.2)امعدد ( 11)مجنح األزدنيح يف امعنىو امززاعيح املجند (. Zea mays L)امرزج امشاميح 

هيا امشمسي   . و  

 امنذائج واملناكشح

 جامعح دمشم
 كنيح امهندشح امززاعيح 

   كصم  عنىو امرتةح 

 (مرت/مه 2.5 دةاميه حمىض KOH مصذخنص + %100 معدين شامد )D2 املعامنح دفىق امنذائج أظهسخ

 وامذي ةامشاهد ملازنح(%1.69 ,0.58 ,2.82) فيها K,P,N نصث ةنغر حيص NPK من األوزاق محذىي يف

 امحتىب محذىي يف معنىي دفىكاا  D2 املعامنح أظهسخ كام ، امذىايل عىل (%0.47,0.79 ,2) ةنغر

 عىل(%0.57 ,0.34 ,1.37)ةامشاهد ملازنح(%1.26 ,0.9 ,1.95) فيها K,P,N نصتح ةنغر حيص NPK من

 املعامالخ عىل امعسنىس وازدفاع امعسنىس طىل صفح يف D2 املعامنح دفىكر ،كام امذىايل

 عىل( 13 ,72.56  ) ةامشاهد ملازنح ( 24 )امعسنىس وطىل ( 95.37 ) امعسنىس ازدفاع ةنغ حيص األخسي

 (7.81)مبعدل فيها ةنغر حيص اإلنذاجيح امغنح صفح يف D2 املعامنح دفىكر وأيظاا  امذىايل،

 أوطحر كام هكذاز،/طن (3.015)فيه اإلنذاجيح ةنغر امذي امشاهد مبعامنح كىزن ما اذ هكذاز/طن

 + %75معدين شامد)دعني وامذيD3  ومكىن (D1, D3,D8) من كه ةني معنىي فسق وجىد عدو امنذائج

 وعدو املعدين امذصميد يف نصتح االخفع هي)مرت/ مه 2.5 معدل دةاميه حمىضKOH مصذخنص

 اعذامدها ميكن امذصايف نصتح يف %100 معدين دصميد معامنح وةني ةينها معنىي فسق وجىد

 منرتةح املظافح املعدين امذصميد نصتح من منذخفيف نفصها امذجسةح ظسوف طمن
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 المعامالت
 هكتار/الغلة الحبية طن  المعامالت

 هكذاز/دأسري املعامالخ املخذنفح يف صفح امغنح اإلنذاجيح طن


