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 -Ceratophylum demeresm L.   2اعية مفيدة لنبات الشمبالن استخدامات زر 
 تصنيع سماد عضوي واختباره حقليا في انتاج البطاطا
 ادهام علي عبد العسافي   عصام خضير الحديثي   رسمي محمد حمد

 كلية الزراعة –جامعة االنبار 
  
 الخالصة 

 
مساحو   إضاافةعلى  األولىتملت اش 2001و 2000و 1999ثالث تجارب حقلية في المواسم  أجريت

النتااج   أظهارتالبطاطاا    إنتاجياةدونام واثار كلاي فاي  \طان 2.5النبات المخمر  وغير المخمر الى التربة بمعدل 
نبات  \كغم  1.776وعدد التفرعات والحاصل اك بلغ الحاصل  اإلنباتتفو  المادة النباتية المخمرة في زيادة نسبة 

نبااات ف فيمااا بلااغ الحاصاال لمعاملااة المقارنااة   تربااة مزيجااة طينيااة  \كغاام  1.187لمخماارة مقارنااة  بالمعاملااة غياار ا
 نبات  \كغم  1.130(

 أصالخلطاات مختلفاة مان الماادة النباتياة المخمارة والماادة العضاوية مان  إضافةتضمنت التجربة الثانية 
لحنطااة   واثاار كلااي فااي زيااادة دوناام ل \طاان  2.5بمعاادل  30:70و  20:80و  10:90( األبقااارحيااواني   مخلفااات 

النتاااج  لهااكه التجربااة تفااو  معاملااة  أظهاارتوعاادد التفرعااات وعاادد درنااات البطاطااا والحاصاال الكلااي   اإلنباااتنسابة 
والحاصال  اإلنبااتعضوية على بقية المعامالت فاي زياادة نسابة  أسمدة %10مادة نباتية الى  %90الخلط بنسبة 

علااى  %70و  %80نبااات عنااد الخلااط بنساابة  \كغاام 0.826و 0.875اباال نبااات مق \كغاام 0.911الكلااي الااكي بلااغ 
  التوالي

 10:90وتضمنت التجربة الثالثة استخدام المادة النباتياة المخمارة   الساماد العضاوي المصانع ( خلطاة  
 لترباة وأضايفتكاال  علاى حاده   NPS , PS NS, NP ,S , P, Nمان التجرباة الثانياة ماع التادعيم بالمعاامالت 

وعااادد  اإلنباااتفاااي زيااادة نسااابة   NPSالنتاااج  تفاااو  معاملااة التااادعيم  أظهااارتدوناام  \طااان  2.5اسااة بمعاادل الدر 
نبات فيما كان اقل حاصال للمعاملاة  \كغم 1.46التفرعات والحاصل الكلي للبطاطا اك بلغ الحاصل لهكه المعاملة 

 نبات  \كغم 0.69والكي بلغ   Sالمدعمة من 
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ABSTRACT 

 

Three field experiments were conducted in 1999,2000,2001 ,The first 

experiment included fermentation of plant constituents after drying and sieving the 

row material compared with other plant material and without fermentation and their 

effect on potato productivity. 
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Result showed that plant material exceed in increasing emergency percentage, 

number of shoots and yield. The yield was 1.776 kg./plant as compare with 

unfermented treatment (1.187 kg./ plant) ,while the yield of control treatment was 

1.130 kg./ plant 

Different percentage from fermented plant material were used in the second 

experiment with mixer from manures (livestock residuals ), and their effects on 

increasing emergency percentage, number of shoots, number of potato tubers and the 

total yield. Results of this experiments: showed that the treatment with 20% of plant 

material to 10% biofertilizers was the better as compared with another treatment. 

there was an increasing in emergency percentage and yield. The yield was 0.911 kg./ 

plant for the above treatment and 0.875 ,0.826 kg./ plant for treatments with 80% and 

70% of plant material respectively.The fermented plant matter (manufactured 

biofretilizer) in the third experiments: with percentage 90% with 10%   (animal 

wastes ) by taking 10% from the mixer and mixed it with the study soil and making 

enrichment with elements as the following treatments ( N,P,S, NP, NS, PS, NPS ). 

The treatment with NPS exceed in increasing emergency percentage number of 

shoots and total yield of potato. The yield for this treatment was 1.060 kg. plant. The 

treatment with S gave lowest yield (0.69 kg./ plant). 

 
 

 المقدمة
 

العضاااوية مخصااابات مهماااة للترباااة اك تحتاااوي علاااى كمياااات ونوعياااات مختلفاااة مااان العناصااار  األسااامدةتعاااد 
خاااالل فتااارة النماااو  ان  أطاااولمااادة جايزياااة ول أكثااارالغكاجياااة ف ي سااايما وان تجهياااز ياااكه المغاااكيات  يكاااون بصاااورة 

عضوية من المخلفات النباتية يعد امرا ضروريا  اك يحق  اساتخداما اماثال لهاكه المااد وياممن حماياة  أسمدةتصنيع 
جايزياة  األكثارالمرضية المنقولة معها عالوة علاى محتواياا  مان العناصار الغكاجياة  اإلصاباتالتربة المسمدة من 

الى دورياا فاي  إضافةنباتي ييحتاج الى مدة طويلة للتحلل  أصلعضوية مصنعة من  للنبات   ان اضافة اسمدة
المصاانعة  األساامدة(  تكتسااب يااكه 2و 1المجهريااة التااي لهااا دور مهمااا فااي دورة العناصاار    األحيااا زيااادة نشاااط 

اك ي تساتطيع ( ف3من مساحة القطار   %63من  أكثركبيرة خاصة في الترب الكلسية والجبسية التي تمثل  أيمية
كيمياوياة ي  كأسامدةمان العناصار المضاافة   %20الاى  %15النامياة فاي ياكه التارب ساو ايساتفادة مان  النباتات

المصااانعة ايميااة فااي زياااادة قابليااة التاارب علاااى  األساامدةان لهااكه  أخااار(  ماان جانااب 4ساايما فااي التاارب الكلساااية  
 من البحث(  األولتفاظ بالما    الجز  ايح

الفوسفاتية على تغليف حبيباات الساماد بابعض الماواد العضاوية  لألسمدةلشركات المصنعة عمدت بعض ا
كاام واسااع ماان  إنتاااجالعديااد ماان الدراسااات الااى  أشااارتوقااد  أطااولنباااتي لزيااادة جايزيتهااا ونشاااطها لفتاارة  أصاالماان 

كه المركباات دور كبيار عملياات التخمار ولها إثناا المجهرياة  اإلحياا المركبات عند تحلال الماادة العضاوية مان قبال 
 العضااوية األساامدةتصانيع  أضااحى(ف ولقااد  5فاي زيااادة نشاااط النباات وزيااادة جايزيااة كثيار ماان المغااكيات النباتياة  

والتخلص من مشااكل التلاوث الحاصال عان بقاا  ياكه المخلفاات  اإلنتاجامرا مهما في العديد من دول العالم لزيادة 
ة بابعض العناصار والمضاافات يحسان مان تحللهاا ويزياد مان تجهياز الترباة دون استثمار وان تدعيم المواد العضاوي

مركبات السايدروفور   مركبات مخلبية ( من قبل بعاض  إنتاجببعض المعادن الثقيلة كما تشجع يكه المعادن من 
 ( 6المجهرية   اإلحيا  أنواع
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ة ورخايص الاثمن ف منتشار فاي نهار الفارات باوفر  Ceratophylum demeresm Lالنباات المااجي  لكاون
الااى مشاااكل تواجااده ف فقااد انجااز يااكا البحااث بهاادف ايجاااد اسااتثمار للااتخلص مناا  وايسااتفادة ماان النبااات  باإلضااافة

فااي تحسااين صاافات النمااو الماااجي ماان خااالل تصاانيع سااماد عضااوي ماادعم باابعض العناصاار الضاارورية واثاار كلااي 
 المصنعة  مدةلألساختبار بايلوجي  إجرا الخضري وحاصل نبات البطاطا  مع 

 
 
 

 اد وطرائق البحثو الم
 

 -ثالث تجارب حقلية وكايتي : أنجزت
ماان وزنهاااا ف  %60كمياااة ماان الماااادة النباتيااة المجففااة ورطبااات بالمااا  وبحااادود  أخااكت: األولةةة التجربةةة  -1

وضاعت  عملياة التخمار ثام إثناا والقصاد لزياادة النفاكياة والتهوياة  %0.1اضيفت لها ماادة الجابب بنسابة 
   أساااابيع 6ولمااادة  المباشااارةالشااامب  ألشاااعةكغااام وعرضااات  5ساااعة  شااافافاكيااااب متعااادد ايثلياااين فاااي 

وبعااض  إنباااتفااي  تأثيرياااتجربااة حقليااة يسااتعمال المااادة النباتيااة المخماارة وغياار المخماارة لدراسااة  أنجاازت
خصاااجص النمااو الخضااري وحاصاال نبااات البطاطااا صاانف دياازري ف زرعاات درنااات البطاطااا علااى مااروز 

فااي  كاام( غاارب مركااز مدينااة الرمااادي  10دوناام فااي منطقااة جزياارة البوكياااب   \نبااات 410ة نباتيااة بكثافاا
 أنهاااايوضاااع بعاااض الخصااااجص الفيزياجياااة لترباااة الدراساااة والتاااي صااانفت علاااى  1والجااادول  1/9/1999

Fine Lomy, MixedTorrifivents Calcareous ,Hypothermic   حساب التصانيفSoil 

Survy Staff ,1994    
 -وكانت معامالت التجربة :      

 معاملة المقارنة   تربة مزيجة طينية(  -3مادة نباتية غير مخمرة   -2 مادة نباتية مخمرة  -  1    
( وبثالثااااة  CRDامالت علاااى الوحاااادات التجريبيااااة  وفقاااا  لتصااااميم تاااام التعشااااية   عااااوزعااات الم

جيادا ماع الترباة   وزرعات الادرنات واساتمرت  دونم بعاد مزجهاا \طن  2.5المادة النباتية بمعدل مكررات 
كغام  اإلنتاجالدرنات وعدد الدرنات  وتفرعات  ومعدل  إنباتحتى الحصاد ف سجلت بيانات تتعل  بنسب 

 نبات  \
 التجربة الثانية: -2

الاى تفاو  الساماد العضاوي المخمار فاي زياادة  أشاارتوالتي  األولىبنا   على نتاج  التجربة 
يااكه التجربااة والتااي اسااتعمل يهااا السااماد العضااوي الحيااواني  ماان مخلفااات  أنجاازتقااد حاصاال البطاطااا  ف

مادة نباتية : مادة عضوية حيوانياة  30:70و  20:80و  10:90مع المادة النباتية  بالخلطات   األبقار
  C/N 28:1   األبقارمخلفات ) 

ت لانفب موقاع ( وبثالثاة مكاررا CRDنفكت التجربة باستعمال تصميم تام التعشية    
دوناام    \نباات  410وعلاى ماروز وبكثافاة  3/9/2000التجرباة الساابقة   زرعات درناات البطاطاا بتاااري  

دوناام ماان خلاايط المااادة العضااوية النباتيااة  والحيوانيااة  ومزجاات مااع التربااة  عنااد موقااع  \طاان  2.5 أخااكت
 نفب القياسات الواردة في التجربة السابقة  أجريتزراعة الدرنة ف 
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 التجربة الثالثة:-3  
تجربة حقلية  أنجزتفقد   10:90تفو  معاملة الخلط  أظهرتبنا   على نتاج  التجربة الثانية والتي 

تدعيم  إجرا وبنفب طريقة الزراعة والكثافة النباتية  مع  السابقتين التجربتين إجرا ثالثة في نفب موقع 
على زراعة البطاطا بتاري   أيضاجربة للسماد المصنع ببعض العناصر الغكاجية  اشتملت الت

مادة نباتية : مادة حيوانية ببعض العناصر الغكاجية على  10:90ف دعم سماد الخلطة  1/9/2001
 -الوزن الجاف  وكانت معامالت التجربة كايتي: أساب

  S     0.1%  إضافة -   N       0.1%      3  إضافة -P 0.1%               2    إضافة -1     
 (% PS  0.1 +0.1إضافة -NS   0.1  +0.1  %)6إضافة -NP  0.1 +0.1)%  5  إضافة -4     

    % ( NSP       0.1+0.1+0.1 إضافة -7      
( وبثالثة  CRDدونم ف وصممت بتصميم تام التعشية    \طن 2.5المعامالت الى التربة بمعدل  أضيفت
  السابقتين جربتينالتالقياسات الواردة في  وأجريت مكررات

 
 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل 1جدول  
 

 كغم تربة\سنتي مول االيونات الموجبة والسالبة الكمية الصفة

 Ca 0.66 678 كغم \رمل غم

 Mg 0.44 164 غرين ===

 Na 0.29 158 طين ===

 Cl 0.90 1.38 م\الكثافة الظاهرية ميكاغرام

 3CO 0.00 4.89 م\ائي ديسي سمنزالتوصيل الكهرب

 3HCO 0.16 7.1 رقم الحموضة

 4SO 0.71 100.2 كغم \الكلس غم 

   10.1 كغم \المادة العضوية غم

CEC 11.52 غم تربة 100\ملي مكافيء   

SAR  1.32 كغم تربة \سنتي مول   

 
 
 

 النتائج والمناقشة
 

 التجربة األول :
  الفتااارة مااان  اإلنبااااتماااادة النباتياااة المخمااارة وغيااار المخمااارة فاااي مااادة اساااتعمال ال تاااأثير 2يوضاااع الجااادول 

نبااات ومتوسااط حاصاال النبااات الواحااد   يتضااع ماان  \( ومتوسااط عاادد التفرعااات والاادرنات  اإلنباااتالزراعااة ولغايااة 
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عان ياوم والتاي لام تختلاف معنوياا  14.66 اإلنبااتمعادل  لمادة  بأقالالنتاج  تفو  معاملة السماد العضوي الحياوي 
يوم  18.00بلغ  اإلنباتمعدل لمدة  أطول معاملة المقارنة أعطتاستعمال المادة النباتية غير المخمرة ف في حين 

النتاااج  حصااول تفااو  معنااوي فااي زيااادة عاادد التفرعااات للنبااات الواحااد عنااد اسااتعمال المااادة النباتيااة  أظهاارت  لقااد 
نباات   \ 3ة ومعاملاة المقارناة ف اك بلاغ متوساط عادد التفرعاات المخمرة مقارنة باستعمال المادة النباتية غيار المخمار 

المقارناااة  لمعااااملتينباااات \الااادرنات  إعااادادوعلاااى التاااوالي  فيماااا ازدادت  أعاااالهللمعااااملتين  1.66و  1.66مقابااال  
رة المخماا النباتيااةعلااى التااوالي مقارنااة بمعاملااة المااادة  13.66و 13.00والمااادة النباتيااة غياار المخماارة حيااث بلغاات 

النتااج  تفااو   أظهاارتنبااات  اماا فيمااا يتعلا  بحاصال الاادرنات فقاد  \درناة 9والتاي انخفاض فيهااا عادد الاادرنات الاى 
نباات عان معااملتي الماادة النباتياة غيار  \كغام  1.776معنوي لمعاملة المادة النباتية  المخمارة حياث بلاغ الحاصال 

 نبات وعلى التوالي  \كغم  1.130و  1.185والتي انخفض فيها الحاصل الى  المخمرة والمقارنة
نبااات وحاصاال النبااات  \وزيااادة عاادد التفرعااات  اإلنباااتالمااادة النباتيااة المخماارة فااي تقلياال ماادة  أسااهمتلقااد 

الواحد ويمكن ان يعزى السبب فاي كلاي الاى دور الماادة النباتياة فاي تجهياز النباات بالعناصار السامادية الضارورية 
فاي  أساهمتا(  وان يااتين الميازتين قاد  األوللهكه المادة على ايحتفاظ بالما     الجاز  الى القابلية العالية  إضافة

الى تعزيز  إضافةبرطوبة مناسبة لتطور المجموع الجكري للنبات  ايحتفاظتحسين خصاجص التربة وقابليتها على 
بالنتيجة في زيادة الحاصل  من العناصر مما انعكب على عدد التفرعات و  إضافيةالمحتوى الغكاجي للتربة بنسب 

عملية التخميار كاان واضاحا علاى صافات النباات المدروساة مان خاالل تشاجيع الماادة العضاوية وانطاال   تأثيران 
 العناصر الغكاجية مما يجعلها جايزة لالمتصاص من قبل النبات 

 
 في معدالت بعض صفات نبات البطاطاعملية تخمير المادة النباتية  تأثير 2جدول 

 
 المعامالت صفاتال

 LSD0.05 مقارنة غير مخمرة مخمرة

 1.88 18.00 16.33 14.66 لإلنبات األيامعدد 

 0.94 1.66 1.66 3.30 نبات \التفرعات فرع

 2.45 13.02 13.70 9.00 نبات \عدد الدرنات

 0.181 1.130 1.185 1.76 نبات \كغم  اإلنتاج

 
 

 التجربة الثانية: -2
النباتياة نسب مختلفة مان الماادة النباتياة المخمارة ماع خلايط مان الماادة  إضافة رتأثي 3يوضع الجدول 

النتااج  تفاو  معاملاة  أظهارتوعادد التفرعاات والادرنات والحاصال للنباات الواحاد اك  اإلنباتفي مدة  العضوية
ياوم وبفاار   15.33بلاغ  اإلنبااتمعادل لمادة  بأقالمادة نباتياة : ماادة عضاوية  10:90المادة النباتية المخمرة 
يااوم   ولاام يظهاار أي اخااتالف  18لكليهمااا  اإلنباااتوالتااي كااان معاادل ماادة  األخياارتينمعنااوي عاان المعاااملتين 

علااى  %90و  80و 70معنااوي فااي زيااادة عاادد التفرعااات للنبااات الواحااد عنااد اسااتعمال المااادة النباتيااة بنسااب 
 التوالي 
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تفوقاات  معاملااة المااادة النباتيااة المخماارة بنساابة امااا بالنساابة الااى عاادد الاادرنات فااي النبااات الواحااد فقااد 
 %16.00و 17.6مقارناااااة بمتوساااااط قااااادره  %18.33لواحاااااد وكاااااان متوساااااط عااااادد الااااادرنات للنباااااات ا 30:70

 على التوالي   20:80و  10:90المادة النباتية المخمرة بنسبة   إضافةلمعاملتي 
علااى  10:90النباتيااة المخماارة بنساابة  ملااة المااادةاوفيمااا يخااص الحاصاال فقااد اظهاار تفااو  معنااوي واضااع لمع

كغام  0.826و 0.873نباات مقارناة بمتوساط قادره  \كغام  0.94خريتين اك بلغ متوسط الحاصل اآلالمعاملتين 
 على التوالي  20:80و 30:70المادة النباتية المخمرة بنسبة  إضافةنبات عند  \

 
 

 عدالت بعض صفات نبات البطاطافي م بمخلفات حيوانية  المادة النباتية خلط تأثير 3جدول 
 

 المعامالت الصفات

10:90 20:80 30:70 LSD0.05 

 1.88 18.0 18.0 13.33 لإلنبات األيامعدد 

 0.978 1.3 2.0 1.60 نبات \التفرعات فرع

 1.76 18.33 17.6 16.0 نبات \عدد الدرنات

 0.061 0.826 0.873 0.94 نبات \كغم  اإلنتاج

 
 وأعطااى اإلنباااتقلاال ماان ماادة  10:90ماان المااادة النباتيااة والحيوانيااة  ن اسااتخدام خلاايطيتضااع ماان النتاااج  ا

نسبة مناسبة من التفرعات  وتفو  في الحاصل النهااجي لادرنات علاى بقياة المعاامالت وياكا يرجاع الاى دور الماادة 
ة وان نساابتها تاازداد عنااد خاصاا  أليهااا اإلشااارةالنبااات بالعناصاار الغكاجيااة الضاارورية  التااي سااب   إماادادالنباتيااة فااي 

ف رغااام ان الماااادة العضااوية الحيوانياااة تااازداد ياااي  األخاارىمقارناااة بالنساااب  10:90الماااادة النباتياااة بااالتركيز  إضااافة
عنااد خفااض نساابة المااادة النباتيااة المخماارة المضااافة ممااا يشااير ربمااا الااى زيااادة ساارعة تحلاال المااادة النباتيااة  األخاارى

مقرناة بالماادة الحيوانياة ف او يعاود كلاي  اعلايفاي الماادة النباتياة   C/Nوان نسابة مقارناة بالماادة الحيوانياة خاصاة 
بالماا  والتاي تزياد  مان قابلياة الترباة علاى مساي الماا  او قاد يكاون ينااي  بايحتفاظالى القابلية العالية لهكه المادة 

 10:90المعاملاة المخماارة  تفااو  وقاد يعاود ياكه الماادة ماان خاالل تحسااين تهوياة وبناا  التربااة إلضااافةفعال فيزيااجي 
الى توفير المصادر المعدنية من عملية التحلال الميكروباي للماادة النباتياة كمغاكيات لنباات  األدنىعلى المعامالت 

قااد تسااتغل العناصاار الممعدنااة فااي تحلياال المكونااات العضااوية للمخلفااات  األخاارى المعااامالتبعكساا  فااي  البطاطاااف
 تمثيل العناصر(  الحيوانية في التربة   عملية

الماااادة النباتياااة بنساااب عالياااة مقابااال خفاااض نساااب الماااادة العضاااوية الحيوانياااة رغااام ان كليهماااا  إضاااافةان 
يحساانان ماان خصاااجص  إنهمااايحتويااان علااى مااواد ضاارورية لنمااو النبااات ومصاادر للمااادة العضااوية فااي التربااة كمااا 

اتياة ورخاص ثمنهاا وماا تسابب  مان مشااكل فاي مجااري فاان وفارة الماادة النب واإلنتااجالتربة التي تنعكب على النماو 
العضاااوية  األسااامدةتقليااال الكمياااات المطلوباااة مااان  بقصااادميااازه  يعتباااروقناااوات الاااري فاااان نشااار اساااتعمالها  األنهاااار

وياي  األدغاالالفطرياة والحشارية وباكور  اإلماراضبيجاة مناسابة ينتشاار  وتهياأمرتفعة الاثمن  وأنهاالحيوانية خاصة 
  الحاضرالخضر في الوقت  مزارعويعاني منها مشكلة حقيقية 
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 التجربة الثالثة: -3

 
الماااادة النباتياااة المخمااارة ماااع المخلفاااات الحيوانياااة بنسااابة  إضاااافة تاااأثير 1والشاااكل  4يوضاااع الجااادول 

وعااادد  اإلنبااااتبعاااد معاملتهاااا بتركياااز معاااين مااان بعاااض العناصااار الضااارورية لنماااو النباااات علاااى مااادة  10:90
للمعااامالت المجهاازة  اإلنباااتدرنات والحاصاال  تشااير النتاااج  الااى انخفاااض معنااوي فااي ماادة التفرعاات وعاادد الاا

ياوم  15.3اقل معدل لمدة اينبات والتاي بلاغ   NPS المعامالت أعطتبالفسور مقارنة ببقية المعامالت فلقد 
من كلاي  اعلي تإنبافوسفور بمعدل لفيما جاجت المعامالت التي لم تجهز با PS و   Pو   NPتليها معاملة 

 يوم على التوالي   19.0و 19.3و N    20.0و   NSو  Sحيث وصلت معامالت 
كانات النتااج  لانفب المعاامالت معكوساة فيماا يتعلا  بعادد الادرنات للنباات الواحاد اك  آخارمن جاناب  
 باااعلى عاادد للاادرنات Sنبااات وجااا ت معاملااة  \درنااة  9.6اقاال عاادد للاادرنات بلااغ   NPSمعاملااة  أعطياات

يتضاع  اإلنتااجبصادد  1( ومان معطياات الشاكل   P>0.05نباات وبفاار  معناوي   \درنة  19.6وصلت الى 
  NPSالمعاملااة  أعطااتتفااو  المعااامالت المجهاازة بالفساافور فااي كميااة الحاصاال مقارنااة ببقيااة المعااامالت اك 

بمعدل قادره   Pو  NPيكتار (  تليها المعاملة المدعمة  من  \طن  14.6نبات    \كغم  1.46حاصال قدره 
متبايناة  األخارىوجاا ت المعاامالت يكتاار (علاى التاوالي    \طان  12.4و 14.0نباات    \كغم  1.24و 1.4
  يتضاع   Sنباات لمعاملاة  \ كغام 0.69كان اقل حاصل و وبقيم ادنى من كلي وبفرو  معنوية ف  إنتاجهافي 

العناصار الضارورية قاد زاد عادد التفرعاات والحاصال ان تجهيز المادة النباتياة المخمارة ب أعالهمن النتاج  في 
صاابتهاممااا يقلال ماان فرصاة احتمااال تعفان البااكور  اإلنبااتواختصار ماادة  رصاة نمااو فويقلال ماان  باااألمراض وا 

 إضارارمماا يضامن حماياة درناات الحاصال مان  أسارعتوفر نمو  اإلنباتف كما ان سرعة  إنباتهاقبل  األدغال
ايجابيااة ماان  األكثاار العنصااررارة فااي العااروة الخريفيااة ف ولقااد كااان الفوساافور وانخفاااض درجااات الحاا اينجماااد 

   األخرىالمعامالت 
 

المخلفات الحيوانية  بالعناصر عل   من  90؛10المخمرة بنسبة خلط  المادة النباتية تدعيم تأثير 4جدول 
 نبات البطاطا بعض صفات 
 

 المعامالت الصفات

NPS NP P N PS NS S LSD0.05 

 1.41 20.0 19.3 18.3 19.0 16.6 16.6 15.3 لإلنبات األيامعدد 

 1.15 1.33 1.66 1.6 1.6 1.66 2.32 3.33 نبات \التفرعات فرع

 1.81 19.66 19.0 18.66 19.0 14.0 13.6 9.6 نبات \عدد الدرنات
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