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 عنوان الرسالة او االطروحة:

 (.Vicia faba L) الباقالء وحاصل نمو في والبورون الموليبدينم تأثير
 ممخص الرسالة او االطروحة:

 قضاء ابي الخصيب في 5102-5102 الشتوي الموسم خالل حقمية أجريت تجربةالخالصة: 
 2و 1الموليبدينم بالتراكيز ) عنصر من بمحمول البذور تنقيع تأثير البصرة لدراسة في محافظة

( فممي نمممو وحاصممل 0-لتممر ممغممم 21و 52و 1(، والممرب بممالبورون بممالتراكيز )0-لتممر ممغممم 01و
والتمداخل  ان المسمتويات الااليمة ممن الموليبمدينم والبمورونوقمد تبمين  .Vicia faba Lالبماقالء 
البمماقالء وقممد تتوقممت التوليتممة  حاصمملو صممتات النمممو ومكونممات ماظممم تسممببت فممي زيممادة  بينهممما

 3013( فمي ععطماء اعمما حاصمل بمذور جافمة بمم  0-لتمر Bممغم  21+ 0-لتر Moممغم  01)
 .0-كغم ه 0015 بم   حاصل بروتين واعما 0-كغم ه
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Effect of molybdenum and boron on growth and yield of broad bean (Vicia faba L.) 

 Abstract of Thesis: 

A field experiment was conducted during the winter season of 2014-

2015 in Basra / Abu Alkhasab to study the effect of macerating the seed 

of broad bean (Vicia faba L.) in Molybdenum  (0, 5 and 10 mg L
-1

) and 

spraying in Boron (0, 25 and 50 mg L
-1

) on growth and yield of broad 

bean. The results indicate that the high levels for the two nutrients and 

their interaction cause on increasing in most growth charasteristics and 

yield components. 

 The interaction between Mo and B at the concentration  (10 mg Mo L
-

1
+50 mg B L 

-1
) gave the highst yield of seeds (3803 kg e 

-1
) and protein 

yield  (1192 kg ha 
-1

). 

 


