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تقيين استخذام االمسذة العضوية السائلة يف تسويذ حمصول الرز .
عاٌد كاظم مسٌر
خضر عباس حمٌد
فلٌح عبد جابر الجبوري
كلٌة الزراعة  /جامعة القادسٌة
دائرة البحوث الزراعٌة
E.m: ayy_kad@yahoo.com
تارٌخ استالم البحث 2014/4/2 :
تارٌخ قبول النشر 2014/11/30 :
الخالصة
نفذت تجربة حقلٌة فً محطة بحوث الرز فً المشخاب(محافظة النجف االشرف) بهدف تقٌٌم
اربعة انواع من االسمدة العضوٌة النباتٌة السائلة( Tecno Kelو Agri M40و Tecamin Algae
و ) Tecamin Maxوتاثٌرها على الحاصل ومكوناته وبعض صفات النمو لصنفٌن من الرز (عنبر 33
و الٌاسمٌن) وقورنت المعامالت باالسمدة الناٌتروجٌنٌة الموصى بها والمعتمدة فً البرنامج الوطنً
لتطوٌر زراعة الرز فً المنطقة الشلبٌة والسائدة االستخدام من قل الفالحٌن فً تسمٌد حقول الرز
وخالل موسمً الزراعة  0202و  .0200صممت التجربة وفق تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة
( .)RCBDومن خالل النتائج تفوق السماد السائل  Agri M40معنوٌا فً حاصل الحبوب على معاملة
المقارنة محققا معدل حاصل حبوبً 1400كغم.ه 0-و 1130كغم ه 0-وللموسمٌن على التوالً كنتٌجة
لتفوق هذا النوع من السماد العضوي معنوٌا فً معدالت صفات النسبة المئوٌة لعدم الخصب ووزن الف
حبة وتفوقها ولو بصفة غٌر معنوٌة فً معدالت صفات النسبة المئوٌة لعدم الخصب ووزن الف حبة
وتفوقها ولو بصفة غٌر معنوٌة فً معدالت مكونات الحاصل االخرى على معاملة المقارنة ( التسمٌد
بالسماد الكٌمٌاوي) وهً المعاملة المعتمدة والسائدة فً تسمٌد محصول الرز فً العراق لذا باالمكان
استخدام المستخلصات النباتٌة العضو ٌة فً تسمٌد الرز بدل السماد الكٌمٌاوي ذو التاثٌر البٌئً وتحسٌن
خواص التربة والمحصول.
الكلمات المفتاحٌة  :مواد عضوٌة نباتٌة سائلة  ,الرز  ,الحاصل ومكوناته.

ٌلعب التسمٌد الكٌمٌاوي والمكافحة الكٌمٌاوٌة
دورا مهما فً التلوث البٌئً الضار بصحة
االنسان والحٌوان االمر الذي حدى بالكثٌر من
الدول المتقدمة التوجه الى التسمٌد العضوي
والتقلٌل قدر االمكان من استخدام المركبات
الكٌمٌاوٌة وذلك الن واحدا من اهداف استخدام
االسمدة العضوٌة هو انتاج نباتات خالٌة من
االثار السامة السمدة الكٌمٌاوٌة وانتاج محاصٌل
نظٌفة( فرحان  )0224 ,وان المنتجات
الزراعٌة العضوٌة تتمٌز بكونها غذاء صحً
وخال من تاثٌر الكٌمٌاوٌات المصنعة كما وٌقل
فٌها تلوث المٌاه مقارنة مع استخدام االسمدة
الكٌمٌاوٌة ( الرضٌمان والشناوي )0221 ,
والرز محصول شبه مائً فً زراعته طرٌقة
غمر الحقول بالمٌاه وتدوٌر هذه المٌاه لتعود من
الحقول الى مجرى النهر مرة اخرى عن طرٌق
المبازل بما تحمله هذه المٌاه من تلوث نتٌجة

املقذهة

استخدام االسمدة الكٌمٌاوٌة فً زراعة هذا
المحصول.
وبالنظر الهمٌة الرز ( )Oryza Sativa L.من
الناحٌة االقتصادٌة اذ ٌحتل المرتبة الثانٌة بعد
محصول الحنطة وٌتغذى علٌه نحو نصف سكان
العالم وٌعد المورد الرئٌس لمالٌٌن السكان فً
قارة اسٌا ( Vijayakumarواخرون )0222 ,
وصل اجمالً المساحة المزروعة بمحصول
الرز عالمٌا فً عام  0223الى ما ٌقارب
 02061ملٌون هكتار وبانتاج سنوي  242ملٌون
طن وبمعدل انتاجٌة 0022كغم ه2010 , ( 0-
 )FAOوتنتشر زراعته فً  000دولة من
اصل  053دولة فً العالم وان قارة اسٌا وحدها
تنتج وتستهلك الرز بنسبة  %52من انتاج الرز
العالمً وبلغت انتاجٌة بعض الدول االسالمٌة
ومنها الٌابان والصٌن الى اكثر من  2222كغم
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ه 0-وفً فٌتنام واندنوسٌا حققت اكثر من 0222
كغم ه)2007 ,Kumar( 0-
وتاتً اهمٌة الرز لقٌمته الغذائٌة واحتوائه على
نسبة عالٌة من الكاربوهٌدرات السهلة الهضم
التً ٌحتاجها االنسان فً غذائه المداده بالطاقة
فضال عن ان بروتٌن الرز ذو محتوى متوازن
من االحماض االمٌنٌة االساسٌة السٌما حامض
االخرى
بالحبوب
مقارنة
الالسٌن
()1676,Araullo
بلغ معدل المساحات المزروعة بالرز فً الوطن
العربً لالعوام ( 302 ) 0202 -0224الف
هكتار وبمعدل انتاج سنوي  260ملٌون طن
وبانتاجٌة تقارب  4222كغم  /هكتار(المنظمة
العربٌة للتنمٌة الزراعٌة .)"0200 ,اما فً
العراق فقد بلغت اجمالً المزروعة بالرز عام
 0223تقارب  0006312الف هكتار وتنتج ما
ٌقارب  350422طن من الرز الخام وبمعدل
انتاجٌة  301560كغم ( 0-وزارة التخطٌط ,
 )0202ان معدل انتاج وحدة المساحة قلٌال
بالمقارنة مع انتاجٌة الدول العربٌة ودول العالم
على الرغم من ان العراق من الدول المعروفة
بزراعة هذا المحصول منذ القدم ( الٌونس
.)0553
من جهة اخرى تعد المواد الناتجة من
المستخلصات النباتٌة من المواد المناسب
استخدامها فً التسمٌد النخفاض الكلفة وضمان
عدم تلوث البٌئة لسرعة تحللها بالتربة وعدم
تراكمها بالترب وعدم سمٌتها لالنسان والحٌوان
مع مراعاة سهولة الحصول علٌها من النبات
وتطوٌر طرٌقة سهلة الضافتها مع سماد الٌورٌا
تكون غٌر مكلفة فقد اشارت الكثٌر من المصادر
لنجاح مثل هذه المواد فً تثبٌط انزٌم الٌورٌز
فً التربة لتقلٌل فقد النتروجٌن ( Xuواخرون ,
 0220وعبد الكرٌم  0222 ,وMohanty
واخرون  0224 ,و )K2010وذكر ( 1981
 ),Wilsonان الدور االٌجابً لمستخلصات
االعشاب البحرٌة ٌعود الى زٌادة تمثٌل
الكلوروفٌل وبالتالً زٌادة منتجات التركٌب
الضوئً ,ان المستخلصات العضوٌة من المواد
الحاوٌة على العدٌد من االحماض االمٌنٌة
والدبالٌة والمركبات العضوٌة المختلفة الذائبة
فً الماء والتً لها دور فً خصوبة وتغذٌة
النبات وتأثٌرها فً زٌادة نفاذٌة االغشٌة الخلوٌة
وزٌادة االنزٌمات النباتٌة (.)2004,Tan
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تعد طرٌقة التسمٌد العضوي عن طرٌق االوراق
ذات كفاءة وفعالٌة فً تغذٌة النباتات وذلك
لسرعة امتصاص العناصر الغذائٌة من قبل
االجزاء الخضرٌة فضال عن انها تجهز النبات
بالمغذٌات بصورة متجانسة ()1999,Brayan
عالوة على ان االسمدة العضوٌة تؤدي الى
تحسٌن الخصائص الفٌزٌاوٌة متجانسة() عالوة
على ان االسمدة العضوٌة تؤدي الى تحسٌن
الخصائص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة من خالل
زٌادة المادة العضوٌة بالتربة وزٌادة خصوبتها
0224,
واخرون
(Habashy
و. )Herencia,hov,k K2007
اذن البد من التوجه وبشكل جدي نحو اتباع
طرائق سلٌمة تضمن انتاج غذائً صحً
وبنوعٌة جٌدة فكان االختٌار فً السنوات
االخٌرة فً استعمال المغذٌات العضوٌة غٌر
الضارة لتحسٌن خواص التربة وتغذٌة النبات
واالسراع فً النمو وزٌادة االنتاج ( زٌدان
وسمٌر  , )0221 ,ولقلة وجود دراسات فً
مجال التسمٌد العضوي بالرش على محصول
الرز فً العراق جاء هذا البحث لمعرفة تاثٌرها
على حاصل الرز ومكوناته وامكانٌة ادخالها
ضمن توصٌات تسمٌد الرز وتقلٌل استخدام
السماد العضوي .
المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقلٌة فً محطة ابحاث الرز فً
المشخاب ( محافظة النجف) خالل موسمٌن
زراعٌٌن متتالٌٌن  0202و  0200بهدف
معرفة تاثٌر التسمٌد باربعة مواد عضوٌة نباتٌة
سائلة على بعض صفات النمو والحاصل
ومكوناته لصنفٌن من الرز ( الٌاسمٌن وعنبر
 )33حضرت التربة من حٌث الحراثة والتنعٌم
والتعدٌل وكانت تربة الحقل طٌنٌة مزٌجٌة ,
درجة االٌصال الكهربائً  0,1دسً سٌمنز
وتفاعل التربة  3,5والتعدٌل وكانت تربة الحقل
طٌنٌة مزٌجٌة درجة االٌصال الكهربائً 0,1
دسً سٌمنز وتفاعل التربة  . 3,5كان موعد
زراعة التجربة للموسم االول فً  03حزٌران
وفً  03حزٌران للموسم الثانً حٌث زرعت
البذور فً اطباق بالستٌكٌة ابعادها (×04
 )3×14سم مملوءة بالتراب الناعم وبعد انباتها
نقلت الى مشتل قرب موقع التجربة مساحته
 )3×0متر تم تسوٌته بوجود الماء بطبقة()3-0
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النٌتروجٌنً (سماد الٌورٌا  )%02بكمٌة 042
كغم ه 0-على دفعتٌن االولى بعد ( )02اٌام من
الشتال والثانٌة بعد شهر من الدفعة االولى
استخدم التحلٌل االحصائً بنظام ()Gestat
ومقارنتها وفق اختبار اقل فرق معنوي LSD
باحتمالٌة .2621
استخدمت فً التجربة اربع مواد عضوٌة نباتٌة
سائلة متقدمة من شركة Ard unifert S.A.L
فً العراق االسم التجاري ومحتوٌات المواد
والمنشا وتارٌخ الصنع مدون فً جدول ()0

سم فوق سطح التربة وٌسقى ٌومٌا وتم اخذ
الشتالت منها وبعمر (ٌ )03وم .نفذت تجربة
عاملٌة بتصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة
 RCBDوبثالث مكررات زرعت الشتالت
بخطوط بواقع  01خط للمعاملة الواحدة طول
الخط  1م المسافة بٌن خط واخر ( )32سم
وبمسافة ( )02سم بٌن جورة واخرى وبشتلة
واحدة فً الجورة مع التعوٌض للشتالت
الضعٌفة والمٌتة لم تضاف االسمدة الكٌمٌاوٌة
لكافة الوحدات التجرٌبٌة ما عدا معاملة المقارنة
حٌث اضٌف السماد المركب ( )04×04وبكٌمة
 022كغم ه 0-وخلطت مع التربة واضٌف السماد

جدول ( )1االسم التجاري ومحتوٌاته المواد العضوٌة النباتٌة السائلة وتارٌخ وسنة الصنع.
تاريخ الصنع والدولت

Sebtember 2008
صنع في اسبانيا
شركت Agri Tecno

April 2010
صنع في اسبانيا
Agri Tecno

May 2008
صنع في اسبانيا
شركت Agri Tecno

May 2010
صنع في اسبانيا
شركت Agri Tecno

محتوياث المادة
Iron (Fe) ater soluble 3.0% w/w
Manganese (Mn) water soluble 0.7% w/w
Zinc (Zn) water soluble 0.7% w/w
Copper (Cu) water soluble 0.3% w/w
Boron(B) water soluble 0.1% w/w
Molybdenum (Mo) water soluble 0.1%
w/w
L-Amino Acids 6.0 w/w
Total Organic (OM) 40% w/w
Dry Extract 70% w/w
Total Nitrogen(N) 1.0 w/w
Total phosphorus (P2O5) .1%w/w
Total Potassium (K2O) 2.5% w/w
pH 5
Electrical Conductivity (EC) 1.7 Ds/m
Carbon / Nitrogen Ratio 13.80
Seaweed Extract 16% w/w
Total Organic matter (OM) 7% w/w
Total Nitrogen (N) 0.1% w/w
Total Phosphorus (P2O5) 0.15% w/w
Total Potassium (K2O) 2.5% w/w
Total Amino Acids 14.4% w/w
L-Amino Acids 12% w/w
Total Nitrogen (N) 7% w/w
Total Organic (OM) 60% w/w
pH 6.6

استخدمت
مرشة ظهرٌة محمولة ٌجرى تعٌٌرها على
اساس استخدام  022لتر ماء  .ه 0-ورشت المواد

االسم التجاري للمادة

Tecno Kel
)(Amino Mix

Agri M40
Vegetal Organic
matter

Tecamin
Algae
Seaweed

Tecamin Max
L-Amino Acids

العضوٌة السائلة بمعدل الرش ومواعٌد االضافة
كما هو موضح فً جدول  0ادناه :
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جدول ( )2معدالت الرش ومواعٌد االضافة للمواد العضوٌة النباتٌة السائلة
رقم
المادة

اسم المادة

طرٌقة االستخدام

التركٌز
المستخدم

الغاٌة منه

1

Tecno Kel (Amino
)Mix

ٌستخدم بالرش على النبات بعد بداٌة
التفرغات وٌرش كل  10اٌام ولغاٌة
النضج.

 6لتر /هكتار لتر
ماء

مخلوط بالعناصر الصغرى

2

Agri M40
مادة عضوٌة سائلة
لالستعمال فً التربة

ٌستخدم بالرش على التربة وبعد
الشتال  10اٌام وٌرش كل  10اٌام
ولغاٌة النضج.

 6لتر /هكتار لتر
ماء

3

Tecamin Algae
سماد من اعشاب البحر

ٌستخدم بالرش على التربة وبعد
الشتال  10اٌام ولكل  10اٌام لغاٌة
النضج.

 1لتر /هكتار لتر
ماء

4

Tecamin max
عالً تركٌز حامض
االمونٌا النباتٌة الناتجة
من البكترٌا

ٌستخدم بالرش على التربة وبعد
الشتال ٌ 15وم ( )5-4اوراق وتعاد
فً بداٌة التزهٌر.

 1لتر /هكتار لتر
ماء

5

سماد كٌمٌاوي وحسب
التوصٌة

 400كغم  /هكتار سماد مركب
( NP )18×18مع الحراثة مخلوط
مع التربة  +سماد ٌورٌا ()N %46
بكمٌة  280كغم /هكتار وعلى دفعتٌن.

-

طبق فً التجربة طرٌقة الري المتناوب
(المتقطع) حٌث كان الري كل ٌومٌن جفاف ٌوم
ري ولغاٌة نهاٌة مرحلة التفرعات  ,والغاٌة من
الري المتناوب من الري المتناوب هو لتوفٌر
اوكسجٌن فً التربة لمساعدة االحٌاء المجهرٌة
فٌها بالنشاط والعطاء مغذٌات طبٌعٌة من تحلل
المادة العضوٌة فً المراحل الخضرٌة للنبات
وتكوٌن مجوعة جذرٌة نشطة وتفرعات غزٌرة
( )2006,Randriamiharisoaفً مرحلة
تكوٌن الدالٌات كان الري ٌومٌا وال لمحافظة
على طبقة خفٌفة من الماء فوق سطح التربة (-0
0سم) ولغاٌة مرحلة النضج الفسلجً حٌث
اوقف الري قبل الحصاد بما ٌقارب (ٌ )01وم
النسبة المئوٌة لعدم الخصب =

عدد الحبوب الفارغة
عدد الحبوب الكلً

تحسٌن خواص التربة
الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة
وتنشٌط الكائنات الحٌة
الدقٌقة فً التربة والٌسبب
فً ارتفاع ملوحة التربة
ٌجسن من تطور الجذور
وٌنشط العناصر الصغرى
وٌزٌد الحاصل وٌحسن
النوعٌة وٌرفع من انقسام
الخلٌة وتركٌب الكلوروفٌل
ٌنشط نمو النبات وناقل
ناشط وٌساعد على التغلب
على ظروف الشدود.
كحقل مقارنة .

استخدم التعشٌب الٌدوي فً مكافحة االدغال
وكلما دعت الحاجة الى ذلك .
عند نضج التام للنباتات  ,اخذت ( )02دالٌات
عشوائٌا من كل وحدة تجرٌبٌة للتجربة لحساب
طول الدالٌة (سم) فقد حسبت من المسافة
المحصورة بٌن عقدة حاصل الدالٌة ونهاٌة
الدالٌة اما عدد الحبوب للدالٌة فقد حسب لعدد
( )02دالٌات ثم استخرج معدل عدد حبوب
الدالٌة اما وزن الف حبة (غم) فقد حسب من
عٌنة عشوائٌة اخذت من حاصل المتر المربع
ووزنت بمٌزان اما حاصل الحبوب فقد حسب
حساس كهربائً حسبت النسبة المئوٌة للعقم
باستخدام المعادلة التالٌة :

× ( 100الطائً )2000,
النتائج والمناقشة
 -0صفات النمو :
 0,0ارتفاع النبات (سم ):
اظهرت نتائج جدول ( )3الى عدم وجود فروق
معنوٌة فً معدالت ارتفاع النبات بٌن معامالت
استخدام المواد العضوٌة السائلة االربعة

اما حاصل فقد حسب من خالل حصاد مساحة
متر مربع واحد من كل وحدة تجرٌبٌة ثم جمع
الحاصل ووزن ثم حول الى كغم ه 0-بعد
التجفٌف رطوبً  Araullo( %00واخرون
)0532,
67

العدد  1/المجلد 5/

مجلة القادسية للعلوم الزراعية
ومعاملة المقارنة فً موسمً  0202و0200
عدا معاملة استخدام المادة  Agri M40والتً
تفوقت معنوٌا على معاملة المقارنة فً الموسم
 0200بلغ فٌها معدل ارتفاع النبات 002600
سم ونستنتج من ذلك الى وفرة العناصر الغذائٌة
من جمٌع المعامالت وبما ٌحتاجه النبات فً
عملٌتً انقسام الخالٌا واستطالتها وال سٌما
الناٌتروجٌن الذي ٌدخل فً بناء الكلوروفٌل
والبروتٌن واالحماض االمٌنٌة ومن ثم زٌادة
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قابلٌة النبات على القٌام بعملٌة التركٌب الضوئً
وتصنٌع المواد الغذائٌة فالنٌتروجٌن دور فً
زٌادة قابلٌة النبات على امتصاص العناصر
الغذائٌة وتراكمها( )1978 ,Abdulاذ تتوفر
العناصر النمو الرئٌسٌة ( )NPKفً المادة ....
ٌضاف الى سعة التبادل الكاتٌونٌة العالٌة والتً
ربما زادت من جاهزٌة العناصر االخرى
للنبات .

جدول ( : )3تاثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة ارتفاع النبات (سم)
لموسمً  2010و2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

0805 LSD
2011

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

0805 LSD

Tecon
Kel(Amino
)Mix
7881
13283
10987
االصناف 4874
78840
137833
112837
االصناف
38705

Tecamin
Algae

Agri
M40

7888
7882
13489
14889
11183
11880
المواد العضوٌة السائلة
9808
86800
92850
133833
148833
109867
120842
المواد العضوٌة السائلة
58858

وكما ٌشٌر الجدول اعاله الى ان وجود فروق
معنوٌة فً ارتفاع النباتات بٌن االصناف
للموسمٌن  0202و 0200اذ كان اعلى معدل
ارتفاع للنبات  03562سم و 034,03سم
للصنف عنبر  33واقل معدل ارتفاعا كان 2465
سم و 34600سم كان للصنف الٌاسمٌن
للموسمٌن على التوالً وقد ٌعود سبب هذه
االختالفات فً ارتفاع النبات الى االختالفات
الوراثٌة بٌن هذه االصناف فً هذه الصفة
(العتابً .)0224,
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة االربعة اذ ٌبٌن الجدول وجود فروق
معنوٌة فً صفة معدل ارتفاع النبات للموسمٌن
 0202و  0200اذ كان اعلى معدل ارتفاعا
للنبات  00465سم و 004633سم للصنف عنبر
 33عند رش المادة العضوٌة السائلة Agri
 M40للموسمٌن على التوالً واقل معدل
ارتفاعا كان  4063و 40623سم للصنف

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

8283
13780
10986

9080
14580
11785

8689
13986

التداخل 12884
81867
131800
106833

88800
140867
114833

87811
138813

التداخل88285

الٌاسمٌن عند رش المادة العضوٌة السائلة
 Tecamin Maxللموسمٌن على التوالً .
 060النسبة المئوٌة لعدم الخصب ()%
ٌبٌن الجدول ( )0عدم وجود فروق معنوٌة فً
معدالت النسبة المئوٌة لصفة عدم الخصب عند
استخدام المواد العضوٌة السائلة االربعة مع
معاملة المقارنة (السماد الكٌمٌاوي) للموسمٌن
 0202و  0200عدا تفوق معنوي لمعاملة
استخدام المادة  Agri M40على معاملة
المقارنة للموسم  0200اذ حققت هذه المعاملة
ادنى نسبة مئوٌة لعدم الخصب مقدارها %362
وربما ٌعود السبب الى احتواء هذه المادة
العضوٌة السائلة على العناصر الغذائٌة الرئٌسٌة
للنمو ( )NPKومادة عضوٌة عالٌة اسهمت فً
تجهٌز مغذٌات كافٌة خالل مرحلتً النمو
الخضري والتكاثري وبالتالً فعالٌة عملٌة
التركٌب الضوئً عالٌة ومن ثم زٌادة نواتج
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التمثٌل الضوئً الذاهبة الى الدالٌات مما ٌؤدي
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الى زٌادة نسبة الحبوب المملوءة.

جدول ( )4تاثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة النسبة المئوٌة لعدم
الخصب ( )%لموسمً  2010و 2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

LSD 0.05
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

Tecon
Kel(Amino
)Mix
1689
1189
1484
االصناف
5822
1485
2081
1783
االصناف
4817

Tecamin
Algae

Agri
M40

1884
1089
2583
585
2189
882
المواد العضوٌة السائلة
8825
1684
1084
3583
381
2588
687
المواد العضوٌة السائلة
6860

كما ٌوضح الجدول عدم وجود فروق معنوٌة فً
معدل النسبة المئوٌة لعدم الخصب بٌن االصناف
فً موسم  0202و الى وجود فروق معنوٌة فً
معدل النسبة لعدم الخصب بٌن االصناف فً
عام  0200اذ كان اعلى معدال للنسبة %00605
للصنف عنبر  33واقل معدال للصفة كان
 %00623للصنف الٌاسمٌن وٌرجح سبب ذلك
الى ان نسبة عدم الخصب هً صفة وراثٌة
مالزمة للتراكٌب الوراثٌة وهذا ما ذكره
(العتابً  )0223,فً ان التراكٌب الوراثٌة
تتباٌن كثٌرا فً صفة نسبة عدم الخصب  .وفً
التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة السائلة
فقد اشار الجدول الى وجود فروق معنوٌة فً
معدل النسبة المئوٌة لعدم الخصب بٌن االصناف
فً موسم  , 0202والى وجود فروق معنوٌة
فً معدل النسبة المئوٌة لعدم الخصب بٌن
االصناف فً عام  ,0200اذ كان اعلى معدال
للنسبة  %00605للصنف عنبر  ,33واقل معدال
للصفة كان  %00623للصنف الٌاسمٌن )0223
فً ان التراكٌب الوراثٌة تتباٌن كثٌرا فً صفة
نسبة عدم الخصب .
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد اشار الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً معدل النسبة المئوٌة لعدم الخصب
للموسمٌن  0202و  0200اذ كان اعلى معدال
لنسبة عدم الخصب  %0163و %31633

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

1388
2280
1789

1387
1881
1589

1488
1685

التداخل
11866
1386
2880
2088

1883
2483
2183

1486
2281

التداخل
9833

وللصنف الٌاسمٌن عند استخدام المادة العضوٌة
السائلة  Tecamin Maxللموسمٌن على
التوالً واقل معدال لنسبة عدم الخصب كان
 %161و  %3603وللصنف الٌاسمٌن عند
استخدام المادة العضوٌة السائلة Agri M40
لموسمٌن على التوالً.
 063وزن المادة الجافة (غم) .
ٌظهر جدول ( )1تفوقا معنوٌا لمعاملة استخدام
المادة  Agri M40على معاملة المقارنة فً
معدالت صفة وزن المادة الجافة للموسمٌن
0
 0202و  0200بلغ  550غم.م 0و  520غم.م
للموسمٌن على التوالً فٌما تفوقت معاملة
المقارنة على المعامالت المواد العضوٌة
االخرى اذ تحقق اقل معدال لوزن المادة الجافة
321غم ..عند استخدام المادة Tecno Kel
) (Amino Mixو 323غم عند استخدام المادة
 Tecamin Alraeلموسمٌن على التوالً وقد
ٌرجع سبب زٌادة المادة الجافة عند استخدام
المادة العضوٌة السائلة  Agri M40الى
مساهمتها فً وزٌادة معدالت النمو الخضري
من خالل زٌادة معدالت التمثٌل الضوئً وزٌادة
ارتفاع النبات وعدد االشطاء الحتوائها على
المغذٌات الرئٌسٌة للنبات وكذلك المادة العضوٌة
التً اسهمت فً زٌادة نشاط االحٌاء الدقٌقة فً
التربة مما ادى الى اتاحة المغذٌات للنبات على
طول موسم النمو .
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جدول ( :)5تأثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة وزن المادة الجافة (غم)
لموسمً  2010و .2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

LSD 0.05
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

Tecon
Kel(Amino
)Mix
703
826
765
االصناف
5989
717
936
826
االصناف
4980

Tecamin
Algae

Agri
M40

756
986
780
1003
768
994
المواد العضوٌة السائلة
9487
678
907
727
1024
703
964
المواد العضوٌة السائلة
7785

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

812
893
853

838
936
887

819
888

التداخل
134
728
1005
866

814
822
818

769
903

التداخل
10985

303غم.م 0وللصنف الٌاسمٌن عند استخدام
المادة العضوٌة السائلة ( Tecno Kel
 . )(Amino Mixللموسمٌن على التوالً .
 .0الحاصل ومكوناته
 060عدد الدالٌات فً م:0
تشٌر نتائج جدول ( )2الى عدم تسجٌل اي تفوق
معنوي لمعامالت المواد العضوٌة االربعة على
معاملة المقارنة فً معدالت عدد الدالٌات فً م0
 ,للموسم  0202فٌما تفوقت معنوٌا المعاملة
استخدام المادة  Agri M40على معاملة
المقارنة محققة اعلى معدل عدد الدالٌات فً م0
بلغ  03161دالٌة /م 0فً الموسم  0200وربما
ٌعود سبب ذلك الى ان السماد العضوي ٌنشط
العدٌد من االحٌاء الدقٌقة بالتربة والتً تطلق
هرمونات نباتٌة (ٌ )Phytohormonesمكنها
ان تحفز من نمو النبات وامتصاص المغذٌات
( Arishaواخرون  )0223,اذ ان المادة .
تنشط االحٌاء الدقٌة فً التربة وتحسن خواصها
الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة لوجود نسبة عالٌة من
المادة العضوٌة فٌها.

كما وٌشٌر الجدول الى وجود فروق معنوٌة فً
معدل وزن المادة الجافة بٌن االصناف فً
الموسمٌن  0202و , 0200اذ كان اعلى معدال
للوزن 444غم.م0و 405غم.م 0للصنف عنبر
 33للموسمٌن على التوالً  .واقل معدال للوزن
405غم.م325 0غم.م 0للصنف الٌاسمٌن
للموسمٌن على التوالً وقد ٌعزي تفوق الصنف
عنبر  33فً وزن المادة الجافة نتٌجة لطول مدة
النمو  ,وكذلك كونه من االصناف طوٌلة
االرتفاع وهذا ٌعنً ان موسم النمو الطوٌل
ٌسمح بتراكم مادة جافة اضافٌة فً اجزاء النبات
المختلفة اذ وجد ( العٌساوي )0220.و
( Longxingواخرون  )0220,فً ان
التراكٌب الوراثٌة تتباٌن فً وزن المادة الجافة .
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد اشار الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً معدل وزن المادة الجافة للموسمٌن
 0202و 0200اذ كان اعلى معدال لوزن المادة
الجافة 0223غم.م 0و 0200غم  .م 0وللصنف
عنبر  33عند استخدام المادة العضوٌة السائلة
Agri M40للموسمٌن على التوالً  .واقل
معدال لوزن المادة الجافة كان 323غم .م 0و
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جدول ( : )6تاثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة عدد الدالٌات فً م2
لموسمً  2010و .2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

LSD 0.05
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

Tecon
Kel(Amino
)Mix
11880
11187
11488
االصناف
17820
136
107
12185
االصناف
4980

Tecamin
Algae

Agri
M40

7783
16987
10987
13480
9385
15188
المواد العضوٌة السائلة
27819
68
233
107
118
8785
17585
المواد العضوٌة السائلة
7785

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

14580
12287
13388

16280
11883
14082

13484
11983

التداخل
38845
120
106
113

66
109
8785

12486
10984

التداخل
10985

المادة العضوٌة السائلة  Agri M40للموسمٌن
على التوالً واقل معدال لعدد الدالٌات فً م
كان 333و 22وللصنف الٌاسمٌن عند استخدام
المادة العضوٌة السائلة Tecamin Max
للموسمٌن على التوالً .

كما ٌتضح من نفس الجدول تباٌن فً الموسمٌن
الزراعٌٌن اذ لم ٌتفوق اي من الصنفٌن معنوٌا
0
فً الموسم االول فً معدل عدد الدالٌات فً م
فٌما تفوق الصنف ٌاسمٌن فً الموسم الثانً
0
محققا اعلى معدال لعد الدالٌات 000دالٌة /م
وقد ٌعزى سبب تفوق الصنف ٌاسمٌن فً عدد
الدالٌات فً م 0الى اختالف قابلٌتها الوراثٌة
على انتاج االشطاء  ,فضال عن اختالفها فً
انتاج المواد الممثلة التً تدعمها لكً تتحول الى
اشطاء خصبة تحمل الدالٌات (عامر.)0220 ,
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد بٌن الجدول الى وجود فروق معنوٌة
فً معدل عدد الدالٌات فً م 0للموسمٌن 0202
و  0200اذ كان اعلى معدال لعدد الدالٌات فً
م 02563 0و 033للصنف الٌاسمٌن عند استخدام

0

 060عدد الحبوب بالدالٌة :
ٌالحظ من نتائج جدول ( )3عدم وجود فروق
معنوٌة فً معدالت عدد الحبوب بالدالٌة عند
استخدام المواد العضوٌة السائلة مع معاملة
المقارنة  ,للموسمٌن  0202و 0200وربما
ٌعزى سبب ذلك الى ان عدد الحبوب تتحكم فٌه
ما توفر من مواد غذائٌة جاهزة.

جدول( : )7تاثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة عدد الحبوب بالدالٌة
لموسمً  2010و.2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

2010

الٌاسمٌن

Tecon
Kel(Amino
)Mix
13485

16187

عنبر33

11482

13383

11983

المعدل

12484

14785

12780

االصناف
13856

المواد العضوٌة السائلة
21844

االصناف

LSD 0.05

Agri
M40

Tecamin
Algae

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

13487

15080

13881

14388

12282

13484

12487

13681

13683

71

التداخل
30832

مجلة القادسية للعلوم الزراعية
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

14285
12981
13588
االصناف
12829
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12687
16389
12689
14387
12688
15388
المواد العضوٌة السائلة
19834

15483
11887
13685
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14080
14284
14182

14585
13282

التداخل
27848

بالدالٌة كان  00060للصنف عنبر  33عند
استخدام المادة (Tecno Kel (Amino Mix
و  00463للصنف عنبر  33عند استخدام المادة
العضوٌة السائلة  Tecamin Maxللموسمٌن
على التوالً .

فٌما تشٌر النتائج من الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً معدل عدد الحبوب بالدالٌة بٌن
االصناف فً للموسمٌن  0202و 0200اذ كان
اعلى معدال لعدد الحبوب 03064و 00161
للصنف الٌاسمٌن للموسمٌن على التوالً واقل
معدال للعدد 00063و  03060للصنف عنبر 33
للموسمٌن على التوالً  .وقد ٌرجع سبب تفوق
الصنف الٌاسمٌن فً عدد الحبوب بالدالٌة الى
االختالفات الوراثٌة فٌما بٌنها اذ وجد (
العٌساوي  )0220 ,و (العتابً )0224,ان
التراكٌب الوراثٌة تختلف فً عدد الحبوب
بالدالٌة.
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد بٌن الجدول الى وجود فروق معنوٌة
فً معدل عدد الحبوب بالدالٌة للموسمٌن 0202
و , 0200اذ كان اعلى معدال لعدد الحبوب
بالدالٌة 02063و  02365للصنف الٌاسمٌن عند
استخدام المادة العضوٌة السائلة Agri M40
للموسمٌن على التوالً واقل معدال لعدد الحبوب

 : 063وزن االلف حبة (غم) :
ٌشٌر جدول ( )4الى تفوق معنوي فً معدالت
وزن االلف حبة لمعاملة استخدام المادة Agri
 M40على معاملة المقارنة للموسمٌن 0202
و 0200اذ كان اعلى معدل لوزن الف حبة
 05643غم و  05612غم عند استخدام المادة
 Agri M40للموسمٌن على التوالً  .وقد ٌعود
السبب الى ان استخدام المادة Agri M40
الحاوٌة على عناصر النمو الرئٌسٌة ()NPK
والمادة العضوٌة وبالتالً اتاحت للنبات فرصة
النمو النتاج كمٌات عالٌة من نواتج التمثٌل
الضوئً مما ادى الى زٌادة امتالء الحبوب.

جدول ( : )8تاثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة وزن االلف حبة(غم)
لموسمً  2010و.2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

LSD 0.05
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

Tecon
Kel(Amino
)Mix
19833
17800
18817
االصناف
08526
20867
18800
19833
االصناف
08836

Tecamin
Algae

Agri
M40

20833
2867
17833
19800
18883
019883
المواد العضوٌة السائلة
08832
20800
20867
16800
18833
18800
19850
المواد العضوٌة السائلة
18323

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

20833
16833
18833

20867
17800
18883

20826
17833

التداخل
18176
20867
17833
19800

19833
17800
18817

20827
17833

التداخل
18870

فً للموسمٌن  0202و 0200اذ كان اعلى
معدال لوزن الف حبة 02602غم و02603غم

كما توضح النتائج من الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً معدل وزن االلف حبة بٌن االصناف
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للصنف عنبر  33عند استخدام المادة
 Tecamin Maxوللموسمٌن على التوالً .

للصنف الٌاسمٌن للموسمٌن على التوالً واقل
معدال للوزن كان  03633غم للصنف الٌاسمٌن
للموسمٌن على التوالً واقل معدال للوزن كان
03633غم للصنف عنبر  33وللموسمٌن على
التوالً وقد ٌرجع سبب تفوق الصنف الٌاسمٌن
فً وزن االلف حبة عن صنف عنبر  33النها
تتباٌن فً طول امتالء الحبة وكفاءة المصب فً
استقبال نواتج التمثٌل الضوئً الن حبة الرز
محددة فٌزٌائٌا فً الحجم منذ نشوئها باغلفة
الحبة (العٌساوي )0220 ,و ( العتابً.)0224 ,
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد بٌن الجدول الى وجود فروق معنوٌة
فً وزن االلف حبة للموسمٌن 0202و 0200
اذ كان اعلى معدال لوزن الف حبة 02623غم
وللصنف الٌاسمٌن عند استخدام المادة العضوٌة
السائلة  Agri M40للموسم  0202والمادة
العضوٌة (Tecno Kel (Amino Mix
والسماد الكٌمٌاوي لموسم  0200واقل معدال
لوزن الف حبة كان  02633غم و 03غم

 :060حاصل الحبوب (كغم.ه)0-
ٌتضح من الجدول ( )5تفوق معنوي لمعاملة
استخدام المادة  Agri M40على معاملة
المقارنة فً معدالت وزن حاصل الحبوب
0للموسمٌن  0202و  0200بلغ  1400كغم .ه
و 1130كغم .ه 0-عند استخدام المادة Agri
 M40للموسمٌن على التوالً وتتفق هذه النتائج
مع كل من ( )2004,Tanو (Shaaban
واخرون  )0202,والذي ٌعزى سبب زٌادة
الحاصل الى احتواء المستخلص العضوي على
مواد عضوٌة وعناصر غذائٌة رئٌسٌة ساعدت
فً تنشٌط وانتاج االنزٌمات وزٌادة محتوى
الكلوروفٌل الكلً وزٌادة كفاءة عملٌة التركٌب
الضوئً وزٌادة نفاذٌة االغشٌة الخلوٌة.

جدول( : )9تأثٌر االصناف والمواد العضوٌة السائلة والتداخل بٌنهما فً صفة حاصل الحبوب
(كغم .هـ )1-لموسمً  2010و.2011
المواد العضوٌة النباتٌة السائلة والمقارنة
الموسم

االصناف

2010

الٌاسمٌن
عنبر33
المعدل

LSD 0.05
2011

الٌاسمٌن
عنبر 33
المعدل

LSD 0.05

Tecon
Kel(Amino
)Mix
6063
3307
4685
االصناف
28288
5103
4507
4805
االصناف
268.2

Tecamin
Algae

Agri
M40

5920
6820
3817
4803
4868
5811
المواد العضوٌة السائلة
44782
4700
6220
3727
4923
4213
5571
المواد العضوٌة السائلة
42480

كما تشٌر النتائج من الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً معدل حاصل الحبوب بٌن االصناف
فً الموسمٌن  0202و 0200اذ كان اعلى
معدال لوزن الحاصل  2030كغم .ه 0-و1350
كغم .ه 0-للصنف الٌاسمٌن للموسمٌن على
التوالً وقد ٌرجع السبب هذا التفوق فً حاصل
الحبوب الى ان الصنف الذي ٌحقق حاصل
عالً هو الذي ٌستطٌع جمع افضل تولٌفة من

Tecamin
Max

سماد
كٌمٌاوي

المعدل

5933
4110
5021

6123
4140
5131

6171
4035

التداخل
63285
5220
4683
4951

5713
3553
4633

5391
4278

التداخل
599.7

عوامل النمو مثل صفات المجموع الخضري
وارتفاع نبات متوسط ٌزٌد من قابلٌة النبات
للجرع الناٌتروجٌنٌة العالٌة دون حدوث
اضطجاع وغٌرها من العوامل مجتمعة مع
احراز اقصى مكونات حاصل (عدد دالٌات عال
مقترن مع عدد حبوب عال للدالٌة ووزن حبة
عال) .ووجد (المشهدانً )0202و(Baloch
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واخرون  )0220,فً ان التراكٌب الوراثٌة
تتباٌن فً القدرة على انتاج الحاصل.
وفً التداخل بٌن االصناف والمواد العضوٌة
السائلة فقد اشار الجدول الى وجود فروق
معنوٌة فً وزن حاصل الحبوب للموسمٌن
 0202و 0200اذ كان اعلى معدال لوزن
0الحاصل  2402كغم.ه 0-و 2002كغم.ه
للصنف الٌاسمٌن عند استخدام المادة العضوٌة
السائلة  Agri M40للموسمٌن على التوالً
0واقل معدال لوزن الحبوب كان  3323كغم.ه
للصنف عنبر  33عند استخدام المادة ( Tecno
 Kel (Amino Mixو 3113كغم.ه 0-للصنف
عنبر  33عند استخدام المادة Tecamin Max
وللموسمٌن على التوالً.
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اطروحة دكتوراه  ,كلٌة الزراعة  ,جامعة
بغداد.
ألعتابً ,صباح درع عبد .0224 .تأثٌر
البوتاسٌوم والناٌتروجٌن فً نمو وحاصل
صنفٌن عطرٌٌن من الرز .رسالة
ماجستٌر ,كلٌة الزراعة ,جامعة بغداد.
ألعٌساوي ,سعد فلٌح  .0220تقدٌر بعض
المعلمات الوراثٌة وتحلٌل معامل المسار
فً الرز .اطروحة دكتوراه ,كلٌة الزراعة
 ,جامعة بغداد.
ألمشهدانً ,احمد شهاب احمد  0202تاثٌر عمر
الشتلة والمسافات فً نمو وحاصل بعض
اصناف الرز .اطروحة دكتوراه  ,كلٌة
الزراعة ,جامعة بغداد .
ألمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة:0202 ,
الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعٌة
العربٌة للفترة من .0200602 -0224
ألٌونس ,عبد الحمٌد احمد  .0553 .انتاج
وتحسٌن المحاصٌل الحقلٌة  ,وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً ,مدٌرٌة دار الكتب
للطباعة والنشر ,جامعة بغداد .021 :
حسن ,سعد فلٌح . 0202.الرز -زراعته
وانتاجه فً العراق ,نشرة ارشادٌة  ,الهٌاة
العامة لالرشاد والتعاون الزراعً .وزارة
الزراعة بغداد.2:
الحكٌم ,عبد الحسٌن نوري .0225.تقرٌر التقٌٌم
العام لبرنامج( )SRIالمنفذ من قبل
مؤسسة( )CHFفً محافظة المثنى /
العراق عام  ,0224وزارة الزراعة,
بغداد.0:
زٌدان  ,رٌاض زٌدان وسمٌر دٌوب.0221
تاثٌر بعض المواد الدبالٌة ومركبات
االحماض االمٌنٌة فً نمو وانتاج البطاطا
العادٌة  Solanum tuberosumمجلة
جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة,
سلسلة العلوم الباٌلوجٌة.022-50:)0(03,
الطائً  ,علً عباس خرٌبط  .0222تاثٌر
مواعٌد الحصاد فً حاصل و نوعٌة بعض
اصناف الرز  Oryza Sativa L.رسالة
ماجستٌر ,قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة –
كلٌة الزراعة -جامعة بغداد.
عامر ,سرحان انعم عبدة. 0220.استجابة بعض
اصناف قمح الخبز لالجهاد المانً تحت

االستنتاجات والتوصٌات
ٌستنتج من التجربة بان المادة العضوٌة النباتٌة
السائلة  Agri M40قد اعطت اعلى حاصل
للحبوب ومكوناته وللصنف الٌاسمٌن وللموسمٌن
تحت ظروف التجربة وٌمكن استخدامه بدٌل
عن االسمدة الكٌمٌاوٌة لتسمٌد حقول الرز
وبالكمٌات وطرائق الرش المشار الٌها فً
التجربة لزٌادة االنتاج كما ونوعا الحتواء
السماد العضوي السائل  Agri M40على
العناصر الغذائٌة الرئٌسٌة للنمو وكذلك احتوائه
على المادة العضوٌة وهو منشط لألحٌاء الدقٌقة
فً التربة وٌحسن من خواصها الفٌزٌائٌة
والكٌمٌاوٌة ونؤكد على ضرورة اجراء المزٌد
من الدراسات والبحوث فً اتجاه استخدام المواد
العضوٌة النباتٌة السائلة وبما ٌناسب مع ظروف
المنطقة الشلبٌة فً العراق إلعادة حٌوٌة التربة
التً تراجعت خصوبتها بسبب تطبٌق النمط
الزراعً المستحدث( رز -حنطة) فضال عن
تحسٌن نوعٌة حبوب الرز وتقلٌل التلوث البٌئً.
املصادر
ألرضٌمان ,خالد بن ناصر ومحمد زكً
الشناوي . 0221 .مقدمة فً الزراعة
العضوٌة  .سلسلة االصدارات العلمٌة
للجمعٌة السعودٌة للعلوم الزراعٌة
االصدار الثامن  ,السنة الخامسة.02-0:
ألعتابً ,صباح درع عبد .0224 .الثبات
المظهري لعدة اصناف من الرز .
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 كلٌة, اطروحة دكتوراه.ظروف الحقل
.000: جامعة بغداد,الزراعة
 دور بعض. 0222. محمد عبد هللا, عبد الكرٌم
المستخلصات النباتٌة فً نشاط انزٌم
الٌورٌز وتحوالت سماد الٌورٌا فً التربة
 كلٌة,  اطروحة. ونمو نبات الشعٌر
. جامعة البصرة, الزراعة
 تاثٌر السمادٌن.0224. فرحان حماد نواف
العضوي و الناٌتروجٌنً على نمو وانتاج
, البطاطا مجلة االنبار للعلوم الزراعٌة
.001-06031
.0222  شاه د فدعوس وسعد فلٌح حسن,ًنوٌه
 الهٌاة. الرز زراعته وانتاجه فً العراق
, ًالعامة لالرشاد والتعاون الزراع
 نشرة ارشادٌة, وزارة الزراعة
.00:)03(رقم
 المجموعة االحصائٌة.0200 وزارة التخطٌط
 الجهاز المركزٌة,)0225-0224(السنوٌة
.40:بغداد, وزارة التخطٌط,لالحصاء
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Evolution Using of Four Liquid Vegetal Organic matter for
Fertilizing of Rice (Oryza Sativa L.) Instead of chemical
Fertilizer.
Flayeh Abed Jabri
Khidhir Abbas Hameed
Corporation
of Agricultural consideration

Ayid Kadhim Mseer
Col. of Agriculture
Univ. of Al-Qadissiay

Abstract
Afield experiment has been conducted in the Mishkhab Rice Research
station in Najaf Governorate during two consecutive rice seasons in 2010 and
2011 to evaluate the use of four types of liquid vegetal organic fertilizer ,
namely : Tecno Kel , Agri M40 , Tecamin Algae and Tecamin Max on the
quality and productivity of the yield .
Two rice varieties , namely : Anber-33 and Jasmin have been utilized to
evaluate the effect of the organic fertilizers on the yield and growth
characteristics .The treatment is compared with the chemical fertilizer
recommended by the National program for Rice Development .
The experiment is designed using the Random Complete Block Design (RCBD)
technique . The results reveal significant superiority of (Agri-M40) achieving
grain yield of (5811) and (5571) kg/ha for the 2010 and 2011 experiment
respectively .
These results are attributed to the improved qualities of this organic
fertilizer such as the reduced rate of infertility , as well as the enhanced weight
of the grains based on the scale of 1000 grains method , compared with the
traditional chemical fertilizers commonly used in rice plantations in Iraq .
Therefore , the use of extraction of vegetal manure for fertilizing the rice fields
instead of chemical fertilizers is recommended to reduce the polluting impact on
the environment .
Key words : Rice , Liquid Organic Fertilizers , Rice Productivity.
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