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نتاجية    Leucaena leucocephala (Lam)  الموسينياتأثير معدل التسميد العضوي وموعد الزراعة في إنبات وا 
Effect of organic manure rate and date of planting in the germination and productivity of Leucaena 

leucocephala (Lam) 

 نننتت

 امللخص 

 املراجع

 وثالثة(نٌسان 16، اذار5،26) مواعٌد ثالثة فً وانتاجٌتها بادراتها ونمو اللوسٌنٌا بذور انبات دراسة بهدف 2019 عام الزراعة كلٌة مشتل فً البحث نفذ 

 الرتفاع بالنسبة . اآلخرٌن الموعدٌن على اإلنبات نسبة بمؤشر (%90.56) معنوٌا   الثالث الموعد تفوق (حجما% 10،% 5، شاهد)عضوي تسمٌد معدالت

 المعاملتٌن على معنوٌا  %10التسمٌد معاملة تفوقت الجاف الكلً والوزن ، الرطب الخضري والوزن الرطب، الكلً والوزن أوراقه، وعدد وقطره، النبات،

 والجذري والخضري الكلً الجاف والوزن والجذري والخضري الكلً الرطب والوزن األوراق وعدد الساق بقطر معنوٌا   األول الموعد وتفوق األخرٌٌن

 القسم النظري

 ٌؤدي بدوره وهذا النبات، نمو مراحل خالل المتحرر اآلزوت كمٌة زٌادة إلى تؤدي التربة إلى العضوٌة األسمدة إضافة أن ( 2008) العبيدي بين

 وبالتالً ، والحٌوٌة الخصوبٌة و الفٌزٌائٌة التربة خواص تحسٌن فً فعال بشكل تسهم العضوٌة األسمدة أن كما النبات، ارتفاع زٌادة إلى

 النبات ارتفاع زٌادة ثم ومن ، الحٌوٌة بالعملٌات للقٌام علٌها الحصول من النبات تمكن التً و ، التربة فً والصغرى الكبرى العناصر جاهزٌة

 الغذائية العناصر ىذه لكن ، الغذائية بالعناصر النبات تزود الكيميائية األسمدة أن  ((2011 وزمالؤه  Boyhan وجد . الخضري نموه وزٌادة
 لمتربة الغذائية العناصر يضيف ألنو ؛ ليا المستمر اإلنتاج ويضمن التربة خصوبة عمى العضوي السماد يحافظ بينما التربة، من بسيولة ستفقد
 على ٌحتوي البلدي السماد وإن ، لمنباتات جيداً  نمواً  يضمن وىذا ، التربة ph من معتدلة درجة عمى المحافظة في  تسيم والتي ، تدريجي بشكل

 في وتنتشر ، المكسيك موطنيا النمو، سريعة شجرة اللوسٌنٌا .العضوٌة المادة من كبٌرة كمٌة التربة إلى وٌضٌف للنمو، مشجعة عضوٌة مواد
  بشيرة الموسينيا وحظيت ، عالية غذائية قيمة ألوراقيا. المعتدلة المموحة ومستويات لمجفاف المتحممة النباتات من وىي ، المدارية المناطق

  والقصار، األلوسي ) لمتربة أخضر سماداً  تستخدم كما ، المياه موارد وحفظ التصحر ومقاومة والتشجير األراضي استصالح مشاريع في كبيرة
 .( Holt ،1995) اإلنتاج مستوى وبالتالي ، النبات وتطور  النمو وسرعة اإلنبات موعد تحديد في كبير بشكل الزراعة موعد يسيم .(2009

 والزراعة لمعموم تكريت جامعة مجمة. الموصل في الموسينيا لمشجر العمف إنتاجية في القطع وارتفاع وفترات الغرس مسافات تأثير .(2009) ح القصار، ،ي؛ اآللوسي -.
 .497ص, األول العدد,9المجمد,

49- Boyhan G; Tate S and Westerfield R (2011). Growing vegetables organically .The university of Gorgiae , college of agricultural and 

environmental science& family and consumer sciences. Cooperative extension bulletin 1011. 

78- Holt, J.S. (1995).Plant responses to light: a potential tool for weed management. Weed Sci., 43:474-482. 
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وارد الببٌعٌة املتددد  والبٌةةاملسم ق    

 %100 إلى وصلت أعظمٌة امتالء نسبة وذات الجودة عالٌة اللوسٌنٌا بذور تعد-

 حقق إذ ؛ اإلنبات نسبة متوسط فً واضح تأثٌر له فكان الزراعة موعد أما فٌه معنوي تأثٌر التسمٌد لمعدل ٌكن لم اإلنبات نسبة لمتوسط بالنسبة-

  هذا ، الثالثة المواعٌد فً النبات طول متوسط فً معنوٌا   تأثٌرا   الزراعة موعد ٌبد لم النبات طول متوسط مؤشر أما . إنبات نسبة أعلى الثالث الموعد

 المعدلٌن على معنوٌا   ( سم 177.17) % 10 التسمٌد معدل تفوق إذ ، النبات طول متوسط فً معنوٌا   تأثٌرا   التسمٌد معدل فٌه أبدى الذي الوقت فً

 % 10 بنسبة التسمٌد حقق حٌن فً هذا ، الباقٌٌن الموعدٌن على (مم 15.91) األول الموعد تفوق ، النبات قطر متوسط مؤشر إلى بالنسبة . الباقٌٌن

 على األول والموعد % 5و% 10 التسمٌد معاملتا تفوقت  ، وعددها الجذور طول مؤشري أما الباقٌٌن المعدلٌن على (مم  15.72) معنوٌا   تفوقا  

   المعامالت

   المعامالت باقً على  األول الموعد من%10 التسمٌد معاملة تفوقت والجذري والخضري الكلً الرطب الوزن أما-

   المعامالت باقً على % 10و % 5 التسمٌد ومعاملة األول الموعد معاملة تفوقت والجذري والخضري الكلً الجاف الوزن متوسط مؤشر إلى بالنسبة-

 . الغذائٌة بالعناصر للتربة إجهاد وأقل إنتاجٌة أعلى لتحقٌق األفضل حجما    % 10 عضوي تسمٌد نسبة مع نسبٌا   المتأخر الزراعة موعد ٌعد-


