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 .Anethum grasveonlens Lواثرىسا في نسؾ نبات الذبشت  ALGIDEXتأثير مؾعد الزراعة والرش بفيتاميؽ ج والدساد العزؾي الدائل 
 وحاصلو مؽ البذور والزيت وفعاليتو الكيسؾاحيائية

مؾعد الزراعة والرش بحامض االسكؾربػ والدساد العزؾي لسعرفة تأثير  2017-2016جامعة البررة خالل السؾسؼ الزراعي –نفذت التجربة في حقل وحدة الشباتات الظبية والعظرية في كلية الزراعة 

 20/9الكيسؾاحيائية. تفؾقت الشباتات السزروعة في السؾعد االول وفعاليتو العظري وحاصلو مؽ البذور والزيت  .Anethum  grasveonlens Lوتداخالتيا في نسؾ نبات الذبشت  ALGIDEX الدائل

والؾزن الظري وقظر الداق ووزن الجذر وعدد الشؾرات وحاصل الثسار وانتاجية اليكتار الؾاحد مؽ الثسار  1-وعدد االفرع الخزرية الرئيدة. نبات 1-الكلي. نبات معشؾيا في ارتفاع الشبات وعدد االوراق

في الؾزن الجاف للسجسؾع الخزري وندبة السادة الجافة وطؾل  20/10الثاني والشدبة السئؾية للزيت وحاصل الشبات مؽ الزيت الظيار ومحتؾى االوراق مؽ الشتروجيؽ وفيتاميؽ ج. في حيؽ تفؾق السؾعد 

تفؾقت  بذرة ومحتؾى االوراق مؽ الكلؾروفيل الكلي وندبة الكربؾىيدرات ومحتؾى االوراق مؽ الفدفؾر ومحتؾى البذور مؽ الكربؾىيدرات والبروتيؽ. 1000الجذر وعدد االيام لغيؾر اول نؾرة زىرية ووزن 

ومعامل االنكدار وفي محتؾى االوراق مؽ الكلؾروفيل وندبة الكربؾىيدرات وفيتاميؽ ج ومحتؾى   بذرة وحاصل الزيت الظيار 1000في وزن  1-ملغؼ. لتر 50ت السعاملة بحامض االسكؾربػ تركيز الشباتا

في ارتفاع الشبات وعدد االوراق وعدد االفرع والؾزن الظري  1-مل. لتر 2املة بالدساد العزؾي الدائل تركيز تفؾقت الشباتات السع . البذور مؽ الكاربؾىيدرات والشدبة السئؾية للبروتيؽ الكلي في البذور

اليكتار الؾاحد مؽ  ووزن حاصل الثسار وانتاجية 1-باتللسجسؾع الخزري والؾزن الجاف للسجسؾع الخزري وندبة السادة الجافة وقظر الداق وطؾل الجذر ووزن الجذر الظري وعدد الشؾرات الزىرية. ن

الكاربؾىيدرات ومحتؾى االوراق مؽ البؾتاسيؾم والشدبة السئؾية مؽ  الثسار والشدبة السئؾية للزيت وانتاجية اليكتار مؽ الزيت الظيار وكثافة الزيت الظيار والؾزن الشؾعي لزيت الظيار ومحتؾى االوراق مؽ

 .التي لؼ يغير ليا تأثير تثبيظي Staph. Auresور الذبشت لو فعالية تثبيظية تجاه البكتريا والفظريات السدروسة ماعدا بكتريا البروتيؽ الكلي في البذور. اعيرت الشتائج ان زيت بذ

Effect of Planting time , ascorbic acid and liquid organic fertilizer (ALGIDEX) and their effect on growth . 

of dill plant ( Anethum grasveonlens L.) ,  seeds and oil yield , and bio-chemical Activitie 

The experiment was carried out during the agricultural season 2016-2017 in the field of medicinal and aromatic plants unit at 

the College of Agriculture - Basrah University to determine the effect of the time of planting and spraying with ascorbic acid and 

ALGIDEX liquid fertilizer and its interference in the growth of the Anethum greveolens L. plant and its seeds and oil and its bio-

chemical activity. Plants grown on the first time (20/9) were significantly higher in plant height, total number of leaves. Plant 
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, the 

number of main branches. plant 
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, fresh weight, stem diameter, root weight, number of inflorescences. Plant 
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, the fruit yield. Plant 
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 , 

yield per hectare, oil percentage, plant yield of volatile oil, leaf content of nitrogen, vitamin C. Plants treated with ascorbic acid at 50 mg. 

L
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 were significantly superior in the weight of 1000 seeds, the yield of volatile oil, refractive coefficient, leaf content of total 

chlorophyll, carbohydrate content, vitamin C, seed content of carbohydrate, the percentage of total protein of the seeds. Plants treated 

with liquid organic fertilizer at 2 ml. L
-1

 were excelled in plant height, number of leaves, number of branches, fresh and dry weight of 

vegetative growth, the percentage of dry matter, stem diameter, root length, fresh weight of root, number of inflorescences. plant
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, the 

weight of the fruits. plant
-1

, the productivity per hectare of fruits, the percentage of oil, the yield per hectare of the volatile oil, the density 

of the volatile oil, the specific weight of the volatile oil, the leaf content of carbohydrates, the leaf content of potassium and the 

percentage of total protein in seeds. The results showed that the seed oil of dill plant had an inhibitory effect on the bacteria and fungi 

studied except bacteria, Staph aureus that did not appear to have an inhibition effect. 

 


