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 صنف الشوٌثً .Phoenix dactylifera Lتقٌٌم كفاءة التغذٌة العضوٌة والكٌمٌائٌة لنخٌل التمر عنوان الرسالة: 

. وكان الهدف معرفة تأثٌر الرش صنف الشوٌثً .Phoenix dactylifera Lالتمر  على أشجار نخٌل 2016أجرٌت هذه الدراسة خالل موسم النمو 

، وتأثٌر عدد مرات الرش )رشة واحدة،  1-( ملغم. لتر100 ،200) Oligo Greenوالرش بسماد  1-( غم. لتر20، 10الورقً بمستخلص حبوب اللقاح )

معنوٌاً، فً جمٌع عدد  1-غم. لتر 20الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة واإلنتاجٌة لنخٌل التمر. تفوق المعاملة بمستخلص حبوب اللقاح تركٌز رشتٌن( فً بعض الصفات 

الماء المقطر( فً إعطاء اعلى زٌادة فً الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة واإلنتاجٌة لنخٌل التمر. مرات الرش )رشة واحدة، رشتٌن( قٌاساً بمعاملتً المقارنة )

ً المادة الجافة، تفوق المعاملة برشتٌن )بعد ثالثة أسابٌع، وستة أسابٌع من التلقٌح( معنوٌاً فً إعطاء أعلى زٌادة فً )حجم وطول وقطر الثمرة( وكذلك ف

ار ومحتوى األوراق من الكلوروفٌل والكاربوهٌدرات( وتفوقت أٌضا فً الصفات )نسبة النضج، معدل وزن العذق، الحاصل(، كما التركٌز المعدنً فً الثم

بٌن المعاملة  سجلت المعاملة برشتٌن اقل انخفاض معنوي فً )نسبة السكروز، المحتوى المائً للثمار، موعد االرطاب( فً حٌن لم تالحظ أي فروقات معنوٌة

مستخلص حبوب لقاح  1-غم. لتر 20للتداخالت تأثٌراً واضحاً فً الصفات المدروسة، إذ تفوق التداخل ) واحدة او برشتٌن فً الصفات النوعٌة للثمار.برشة 

ات المختزلة، التركٌز + رشتٌن( فً إعطاء أعلى زٌادة معنوٌة فً )وزن الثمرة، وزن البذرة، حجم وطول وقطر الثمرة، المواد الصلبة الذائبة الكلٌة، السكرٌ

عند مرحلة الرطب واقل نسبة سكروز وموعد ارطاب فً كال مرحلتً الخالل  ًمائالمعدنً، نسبة النضج، معدل وزن العذق، الحاصل الكلً( واقل محتوى 

 والرطب.

Thesis title: Evaluation of Organic and Chemical Nutrition Efficiency of date Palm Phoenix dactylifera L. C.V. 

Shwathii  

      This study was conducted during the growing season the 2016 date palm trees (Phoenix dactylifera) Twenty-year-old  

of AL-shwathii  The major principles from this study  are To know the impact of paper spraying pollen extract (10, 20). L-1 

Oligo fertilizer spraying Green (100, 200) mg. L-1  and also to  know the Impact of total sprays (one spray or two sprays) on 

some physical and chemical qualities of the fruit and leaves and structural components  of Al-shwathii. Superiority of 

pollen extract treatment concentration of 20 g. L-1 in all moral total spray (one spray, Two sprays ) compared to treated 

comparison (distilled water) in giving the highest increase in the physical and chemical qualities of the fruit.  Superiority of 

reciprocity residents (after three weeks, six weeks after inoculation) morally in giving the highest increase in (size and 

length and Diameter the fruit) as well as in dry matter, metal focus on fruits and leaves of chlorophyll content and 

carbohydrates  And also overtook the qualities (maturity, average weight of raceme of date palm,), also recorded two 

treatment less moral decline in (sucrose, water content of fruits and, AL-artab growth dating While no moral differences 

between one  or two sprays treatment on fruit quality traits.  For thoughtful qualities evident  major effect interactions as 

outweigh overlap (20 g. l-1 pollen extract + two sprays ) in giving the highest increase in moral (fruit weight, seed weight, 

size and length and fruit diameter, also TLS values. Shorthand sugars, mineral concentration, relative maturity, average 

weight of raceme, total results) and less water content when wet phase and lowest glucose and artabs date in both phases 

of the khalals and wet. 


