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نُفـَّذت ھذه الدراسة في حقل محطة ابحاث االسحاقي التابع للشركة العامة   

وفي موقعین  2004-2003وزارة الزراعة. للموسم الخریفي  – للمحاصیل الصناعیة

ً بوساطة مرشة محوریة مصممة Loamyاحدھما ذو تربة مزیجة ( ) تروى رشا

طینیة غرینیة                        واآلخر ذو تربة مزیجة  دونم 5الرواء مساحة 

)Silty clay loam تروى سیحاً. وزرع صنفان من محصول البنجر السكري األول (

أحادي الجنین واسمھ دیتا وھو بلجیكي األصل والثاني متعدد األجنة واسمھ سیماریف 

ً تم اعتمادھما من وزارة الزراعة العراقیة لمالئمتھما  وھو بلجیكي األصل أیضا

ظروف العراق البیئیة ألكثر من موسم في تجربة حقلیة لكل موقع باستخدام تصمیم ل

) كان الصنفان اعاله موزعین على .Split-Split plots Dالقطع المنشقة المنشقة (

كغم  78و  52و  26األلواح الرئیسیة للتجربة ومستویات التسمید الفوسفاتي (صفر و 

Pكغم 4و  2یات الرش بالبورون (صفر و ) في األلواح الثانویة ومستو1-.ھـB1-.ھـ (

كغم  2في االلواح تحت الثانویة للموقع االول، ومستویات الرش بالبورون (صفر و 

Bللموقع الثاني. 1-.ھـ (  

  وتم التوصل إلى النتائج التالیة:

ة والجافة / نبات مع ازدیاد مستویات التسمید الفوسفاتي ریازدیاد األوزان الط .1

سبة المئویة للزیادة في األوزان الطریة / نبات  عند التسمید بواقع إذ كانت الن

%  2.46مقارنة بعدم إضافة السماد الفوسفاتي ھي  1-.ھـPكغم  78و 52و 26

% على التوالي وكانت النسبة المئویة للزیادة في  17.33% و  16.27و 

مقارنة  1-.ھـBكغم  78و  52و  26عند التسمید بواقع  الجافة / نباتاألوزان 

 % على التوالي. 04 -51% و   19-88% و 56-36بعدم إضافة السماد ھي 

استجابة الصنفین المزروعین وفي كال موقعي الدراسة للرش بالبورون  .2

وتأثیره إیجابیاً على الكثیر من الصفات اإلنتاجیة لمحصول البنجر السكري إذ 

 1-.ھـBكغم 2رون بواقع ازداد وزن الجذرطریاً للنبات الواحد عند الرش بالبو
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% للموقعین 14.00% و 15.6مقارنة بعدم الرش بالبورون بنسبة مئویة قدرھا 

 األول والثاني على التوالي.

تفوق الصنف متعدد األجنة (سیماریف) البلجیكي األصل على الصنف أحادي  .3

 الجنین ( دیتا ) البلجیكي األصل أیضاً في أغلب مؤشرات الدراسة.

المئویة لكل من النتروجین والفسفور والبوتاسیوم وكذلك تركیز ازدیاد النسب  .4

البورون في الجزء الخضري والجزء الجذري لنباتات محصول البنجر 

 السكري المزروعة.

فقط في قیم حاصل السكر  1-.ھـPكغم  26تفوق مستوى التسمید الفوسفاتي  .5

ویة للزیادة في ) ولكال موقعي الدراسة، إذ كانت النسبة المئ1-النقي ( طن.ھـ

                 قیم حاصل السكر النقي عند مستوى التسمید الفوسفاتي أعاله

% للموقعین األول والثاني على التوالي تاله انخفاض في قیم  1.77% و 3.17

) عند زیادة مستوى التسمید الفوسفاتي عن 1-حاصل السكر النقي (طن.ھـ

  المستوى المذكور أعاله. 
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