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 عنوان الرسالة:
  صنف الحالوي L. dactylifera  Phoenixتقيم كفاءة الخف والرش بسماد الجاتون والتداخل بينيما في الصفات النوعية واإلنتاجية لنخيل التمر 

 -:ممخص الرسالة
 Phoenixم عمى نخيل التمر 4102في محافظة البصرة لموسم النمو   ىذه الدراسة في احد البساتين االىمية في منطقة البراضعية أجريت

dactylifera L. ( وبتراكيز )بعد التمقيح  لتر\( مل 2, 4.2, 1صنف الحالوي بيدف دراسة تأثير الرش بسماد الجاتون )مستخمص االعشاب البحرية
الشماريخ الزىرية بعد التمقيح والخف الكيميائي بالبنزل ادنين )منظم  %( من عدد21% و 42واجراء عممية الخف بنوعيو اليدوي لمشماريخ الزىرية )

لتر اضافة الى معاممة المقارنة  )بدون خف ( , وقد اجري الرش عمى المجموع الخضري والثمري لنخيل التمر \(ممغم 411و  011نمو( وبتراكيز )
الصفات الفيزيائية  في يع والثانية بعد عشرة اسابيع من موعد التمقيح والتداخل بينيمالمجاتون والبنزل ادنين بعد التمقيح بدفعتين االولى بعد خمسة اساب

لتر \مل 2والكيميائية والفسمجية واالنتاجية لنخيل التمر صنف الحالوي وقد بينت نتائج الدراسة ان رش مستخمص االعشاب البحرية)الجاتون( بتركيز 
مستخمص االعشاب  قد ادت الى تحسين الصفات الفيزيائية واالنتاجية وكذلك اوضحت الدراسة ان رش  لتر\ممغم 411والخف بالبنزل ادنيين بتركيز 

% من عدد الشماريخ الزىرية قد ادت الى تحسين الصفات الكيميائية والفسمجية . واعطى نخيل 21لتر والخف بازالة \مل 2البحرية)الجاتون( بتركيز 
 66.66لتر اعمى حاصل كمي بمغ \ممغم 411لتر والخف بالبنزل ادنيين بتركيز \مل 2رية)الجاتون( بتركيز الدراسة الذي رش بمستخمص االعشاب البح
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Title of Thesis 

Evaluate the efficiency of thinning and spray fertilizer Gaton and overlap between them in quality and   

productivity characteristics of date palm  Phoenix dactylifera L. class  Hillawi.      
Abstract of Thesis 

This study was conducted in one of the orchards civil in Albradaah area in the province of 

Basra to the growing season 2014 on the date palm ( Phoenix dactylifera L.) class Hillawi in 

order to study the effect of spraying fertilizer Gaton (seaweed extract) and concentrations (0, 2.5 

0.5 ml) \ L after inoculation and hold process sock both types manual Achammarek flowering 

(25% and 40%) of the number Achammarek flowering after inoculation and chemical thinning 

Abanzel adenine (growth regulator) and concentrations (100 and 200) mg \ l in addition to 

treatment comparison (no thinning), was carried out spraying the total vegetative and fruiting 

date palm of Gaton and Abanzel adenine after inoculation two payments for the first five weeks 

and the second after ten weeks of the date of vaccination and the overlap between them in the 

physical and chemical characteristics and physiological and productivity of the date palm class 

Hillawi The results of the study showed that the spray weed extract Navy (Gaton) concentration 

of 5 ml \ l and thinning Abannzel adenine a concentration of 200 mg \ l may have led to 

improved productivity and physical characteristics as well as the study showed that the herbal 

extract spray Navy (Gaton) concentration of 5 ml \ l and thinning to remove 40% of the number 

of floral Achammarek has led to the improvement of the chemical characteristics and 

physiological. The study, which gave the palm spray seaweed extract (Gaton) concentration of 5 

ml \ l and thinnig Abanzel adenine a concentration of 200 mg \ l holds the highest total amounted 

to( 66.67 kg \ Palm) versus less than the sum amounted to) 37.50 kg \ Palm) in Palms who has not 

treated.  
 

 


