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  granatum  L .   Punica      � مانالر  �� ا�حاصل  و�شقق الثمار �تأث�� املعاملة بال�السيوم و البوتاسيوم  

في احـــد محلي بعمر عشر سنوات مزروعة صنف  .  L . Punica granatum الرمان شجارأعلى  2017الدراسة خالل موسم النمو  أجریت

 %2و1%و0%  زبنترات الكالسیوم بالتراكیالورقي  لمعرفة تأثیر الرش شمال مركز محافظة ذي قارناحیة الفجر / البساتین األهلیة فــــــي محافظة ذي قار

في نمو وحاصل أشجار الرمان وخواص الثمار الفیزیائیة والكیمائیة ومحتوى األوراق والثمار من العناصر  %2و%1و% 0وثالثة تراكیز من نترات البوتاسیوم

  .من ظاهرة التشقق في الثمار تقلیللالغذائیة 

:وتتلخص النتائج بمایلي  

الى حدوث أنخفاض معنوي في تشقق الثمار وزیادة معنویة في معظم الصفات الفیزیائیة % 2بنترات الكالسیوم ونترات البوتاسیوم تركیز  الورقي أدى الرش 

 .والكیمیائیة للثمار

 

 

Effect of Calcium and Potassium Treatment on yield and Fruit Cracking of Pomegranate  (Punica  grantum L.) 
 

 
The study was carried out during the growing season 2017 on pomegranate trees   (punica granatum )  cv. Mahaly 

were ten old year's in one of the private orchards in Dhi Qar / Al Fajer district north of the center of  city. to study the effect 
of spraying the leaves by three concentrations of calcium nitrate ( 0% , 1% , 2% ) and three concentration of potassium 
nitrate (0% , 1% , 2%) on growth , yield of pomegranate trees, the physical and chemical characters of fruits. 

The results showed: 

  The spraying leaves of calcium nitrates and potassium nitrate concentrations of 2% resulted in a significant decrease in 
fruit cracking and a significant increase in most physical and chemical properties of fruits. 

 


