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تأثير مواعيد الزراعة ومستويات من الشد الرطوبي على بعض صفات النمو
الخضري والحاصل لمحصول الذرة البيضاءSorghum bicolore L.

البحوث والمؤلفات

تأثير الرش بكبريتات الحديدوز ومواعيد الزراعة في صفات النمو والحاصل
ومكوناته وبعض الصفات النوعيه لمحصول السمسم تحت ظروف محافظة
ذي قار
-Heavy metals accumulation in parts of paddy
Oryza sativa L. grown in paddy field adjacent to
ultrabasic soil.
-Impact of Nickel on Enzymes Activity in leaves of
Paddy Plant Oryza sativa L.
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- Influence of chromium metal on chlorophyll
content in leaves of paddy Oryza sativa L.
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