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 Manzanello  شتالت الزيتون صنفي  بعض صفاتفي  "نيوترغرين"تأثير السماد العضوي 
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 وليد خالد رشيد محمد         جاسم محمد علوان األعرجي                         

 كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصلقسم البستنة وهندسة الحدائق / 
 

 للباحث الثاني البحث مستل من رسالة ماجستير 

  9/12/2019وقبوله  19/6/2019تاريخ استالم البحث  
 

 الملخص

صنفي  .Olea europea  Lعلى شتالت الزيتون  15/10/2013لغاية  1/3/2013هذه الدراسة للفترة من أجريت 

Manzanello  ة كليلحدائق/اوهندسة بعة لقسم البستنة سوداء في الظلة الخشبية التاالمزروعة في أكياس بولي إثيلين وأشرسي

 4و 2و 0)نيوترغرينستويات من السماد العضوي السائل بأربعة م الشتالت سمدت إذ,الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

ت الدراسة , نفذ 1-شتلةمل. 200أيلول( وبمقدار األشهر التالية:أيار وحزيران وتموز وآب واألول من )وبخمسة مواعيد 1 -مل.لتر(6و

 Randomized Complete Block Design (R.C.B.D)القطاعات العشوائية الكاملة للتجارب العاملية  على وفق تصميم

الحدود  متعدد حللت النتائج إحصائياً حسب التصميم المستخدم وبإستخدام الحاسوب وقورنت المتوسطات على وفق إختبار دنكنو

 . 0.05تحت مستوى إحتمال خطأ 

 , إذيس لساق الرئقطر االزيادة في الصفات المدروسة ما عدا صفة  جميعمعنوياً في  يختلفاان لم النتائج أن الصنف أظهرت

ي في كافة إلى تأثير معنو أدتنيوترغرين سماد العضوي أن إضافة ال, في حين  Manzanelloتفوق الصنف أشرسي على الصنف 

على راق المتكونة وعدد األو في األوراقوالكربوهيدرات تركيز النتروجين  في 1-مل.لتر 4تفوق التركيز , إذ  الصفات المدروسة

 في 1-مل.لتر 6تركيز لابينما تفوق الزيادة في قطر الساق الرئيس للشتالت,  تفوق في صفة 1-مل.لتر2تركيز ال, في حين أن الشتالت 

ت الصفا عجميمعنوياً في أثر التداخل الثنائي بين الصنف والسماد العضوي نيوترغرين , و الوزن الجاف للمجموع الجذري

 . المدروسة
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Abstract 

This study was carried out from 1/3/2013 to 15/10/2013 on Olive transplants (Olea europea L.) 

cvs. Manzanello and Ashrasi which were cultivated in polyethelen bags in lath hause / Horticulture 

Dept. / Colloge of Agriclture and Forsetry / Mosul Univ. / Iraq . The transplants were fertilized with 

four  levels of liquid organic fertilizer (Neoterogreen) : (0 , 2 , 4 and 6) ml.l-1 which were added at 

five doses  (first from the months : May,June , Juluy , Auguest and Septemper) with 200 

ml.transplant-1 for each concentration.The treatments were arranged with Randomized Compleat 

Block Design (R.C.B.D).The data was stasticaly analyzed and the means were compared by Duncan 

multiple range test at 0.05. 

Results indicated that the cultivars did not differ significantly on all studied parameters except the 

increament of main stem diameter which were Ashrasi cv. superior on Manzanello cv. , meanwhile 

adding organic fertilizer caused a significant effect on all studied paramenters , where fertilization 

with of 4 ml.l-1 of Neoterogreen gave the highest means of leaves N and carbohydrates 

concentrations , while fetilizing with this fertilizer at a concentration of 2ml.L-1 gave the highest 

means of the increament of main stem diameter, Meanwhile the concentration of 6 ml.l-1 gave the 

highest values of roots dry weight . The interaction between cultivars and Neoterogreen organic 

fertilizer significantly effected on all studied traits. 
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 المقدمة

ي تنتمي الى المعمرة والتاألستوائية مستديمة الخضرة ( من فاكهة المناطق تحت .Olea europea L) Olive يعد الزيتون 

نوعاً  35ي يشمل الذ Oleaجنساً رئيساً ومن ضمنها الجنس  30(, حيث تضم هذه العائلة ما يقارب Oleaceaeالعائلة الزيتونية )

 ( .1991 ,داؤد وآغا من ضمنها الزيتون , وهناك العديد من األدلة التي تشير إلى أن زراعة الزيتون تعود إلى آالف السنين )

نطقة البحر خط اإلستواء  , وتعد مجنوب درجة  45درجة شماالً و 30تنتشر زراعة الزيتون في الوقت الحاضر بين خطي عرض 

 Oliveى )األخر مناطق المجاورة لها الموطن األصلي للزيتون ومن الساحل الشرقي له إنتشرت زراعته الى الجهاتالمتوسط  وال

رع بشكل صنف يز 1000أكثر من ب( , ويقدر عدد أصناف الزيتون التي تزرع في العالم 1998, و إبراهيم Garcia , 1997و

قتصادية العديدة , تأتي أهمية شجرة الزيتون من فوائدها اإل .( 2000صنفاً في العراق )الدوري وعادل, 40واسع منها ما يقارب 

وتين راتية والببوهيدرألنها غنية بالمواد الكر , فهي ذات أهمية غذائية كبيرة , حيث تستعمل ثمارها في التخليل وإستخراج الزيت

وحامض  )األوليك( ألحادياواألمالح المعدنية والسيليلوز والفيتامينات فضالً عن أهميتها الطبية إلحتواء زيتها على الحامض الدهني 

هدي وصباح, لذلك يستعمل زيت الزيتون في معالجة أمراض القلب وتصلب الشرايين )م , Kاللينوليك باألضافة إلى فيتامين 

2007.)  
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موها وهذا كذلك نتختلف شتالت األصناف المختلفة من الزيتون في تركيز العناصر الغذائية والكربوهيدرات في األوراق و

سي ) أشرسي وبعشيقي وخضراوي وصوراني وقي الزيتونعند دراسته لسبعة أصناف من ( 2002اإلسحاقي ) مالحظه كل من

فوق ت, إذ الحظوا  K18عند دراستهم لشتالت الزيتون صنفي خضراوي و( 2012شلش وآخرون )و(  Manzanelloودرماللي و 

في حين  وعدد األوراق , صنف خضراوي في الزيادة في طول الساق الرئيس وعدد التفرعاتشتالت العلى  K18الصنف شتالت 

 تفوقتوي الصنف خستاشتالت أن ( 2012) مؤيدآل ربيعة و وذكر زيادة المساحة الورقية للشتالت , خضراوي تميز بأن صنف 

 . المساحة الورقية()أرتفاع الشتالت وعدد األوراق و في صفات النمو الخضريالصنف خضيري شتالت على معنوياً 

لذلك تبقى فترة  ,ولكن الشتالت الناتجة على العموم تكون بطيئة النمو  , ة بالعقل نصف الخشبيةيتكاثر الزيتون بصورة رئيس

لذلك  ,طويلة في المشتل لحين وصولها إلى المرحلة التسويقية , وبذلك تعد هذه الفترة من األمور التي تؤدي الى زيادة تكاليف األنتاج 

وصولها إلى حجم مناسب وق زراعية مختلفة لإلسراع في نمو شتالت الزيتون في المشتل ائفإن هناك حاجة ملحة إلى إستخدام طر

ق إستخدام األسمدة العضوية التي تؤدي إلى تحسين خصوبة التربة وإحتفاظها بالماء ألطول ائومن هذه الطر , للزراعة في البساتين

عد من لى األحماض األمينية والتي ترة إستعمال األسمدة المحتوية عحيث إزداد في األونة األخي ,فترة ممكنة وزيادة قوة نمو الشتالت 

منها دخوله في تكوين البروتوبالزم المكون  ,األسمدة العضوية النتروجينية , إذ أن للنيروجين أدواراً فسيولوجية عديدة في النبات 

ثل األحماض النووية واألحماض األمينية واألميدات وفي تكوين الكثير من المركبات الحيوية داخل النبات م ,لجميع الخاليا الحية 

وله دور في تحسين نمو النبات من خالل دوره في بناء الهرمون النباتي إندول حامض  ,والبروتينات وفي بناء الكلوروفيل في النبات 

عدد من  قد درسو ,( Hüner , 2004 و Hopkins) NADPو  NADويشترك في تركيب مرافقات األنزيمات  IAAالخليك

تركيز في  زيادةإلى ألشجار وشتالت الفاكهة والحظوا أنها تؤدي الباحثين إضافة األسمدة العضوية المحتوية على األحماض األمينية 

( في شتالت a2010)وآخرون Hassan منهموشجار الخضري للشتالت واألنمو تحسين الو بعض العناصر الغذائية في األوراق

( في شتالت الزيتون صنف شماللي و 2011aوآخرون ) Yousef( في اإلجاص و b2010وآخرون ) Hassanوالزيتون 

Yousef ( 2011وآخرونb ) في شتالت الزيتون صنفKronaki  وStino ( على أشجار الكمثرى 2011وآخرون )و Abd El-

Razek  وSaleh (2012 في )و  دنياشتالت الينكي ( في 2014)عرجي وآخرون واأل أشجار الخوخAhmed ( 2017وآخرون )

 . ( في أشجار المشمش2017في كرمات العنب و األعرجي وجهاد )

ي الخضر النمو معرفة تأثير السماد العضوي السائل ) نيوترغرين ( في بعض صفاتلذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى 

 .وأشرسي  Manzanelloشتالت الزيتون صنفي وتركيز النتروجين والكربوهيدرات في أوراق والجذري 

 

 مواد وطرائق العمل

صنفي  .Olea europea  Lعلى شتالت الزيتون  15/10/2013ولغاية  1/3/2013أجريت هذه الدراسة للفترة من 

Manzanello  وأشرسي المزروعة في أكياس بولي إثيلين سوداء في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية

من محطة بستنة نينوى , وأشرسي  Manzanelloأنتخبت شتالت الزيتون صنفي , حيث  الزراعة والغابات / جامعة الموصل

(  5-3 )سم من سطح التربة 5سم و قطر ساقها الرئيس على إرتفاع (  75-70 متجانسة النمو تقريباً) إرتفاعهاعمرها سنة واحدة و

 1/4/2013في سم. أعيد زراعة الشتالت 8سم وقطرها  30اللون , إرتفاعها  ثيلين سودبولي إملم والمزروعة في أكياس نايلون نوع 

كغم من التربة الجافة هوائيا والموضحة بعض  9سم وتتسع لـ15سم وقطرها  50ثيلين السوداء اللون إرتفاعها في أكياس من البولي إ

. أتبع في تنفيذ الدراسة ( 1982وأخرون ) Page( والتي تم تقديرها وفقاً لما ذكره 1صفاتها الفيزيائية والكيميائية في الجدول )

 Manzanello اهما الصنف )أستخدم صنفان هموبعاملين ,  ( للتجارب العامليةR.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

, إذ تم تجهيز ثالثة أحواض داخل الظلة 1-مل.لتر(  6و  4و  2و  0( والسماد العضوي السائل نيوترغرين وبأربع تراكيز ) وأشرسي

سم لكل منها , ثم وزعت المعامالت عشوائيا داخل كل قطاع  50م وعمق  1.5م وعرض  8الخشبية والتي تمثل القطاعات بطول 
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% أحماض 50ووضعت الشتالت داخلها وردمت الفراغات بينها بالتربة, سمدت الشتالت بسماد النيوترغرين والذي يحتوي على 

) في األول من األشهر  1/9/2013لغاية  1/5/2013من  في الموسم إبتداءً  % مادة عضوية وبخمسة مواعيد 39.40وية و عض

 من كل تركيز في كل موعد .1-مل.شتلة 200التالية :  أيار وحزيران وتموز وآب وأيلول( والتي أضيفت للتربة بمقدار 

 

 والكيميائية لتربة الزراعة .*( : بعض الصفات الفيزيائية 1الجدول )

 القيمة الصفة القيمة الصفة

 143.9 (1-)غم.كغم          3CaCO 462.55 (1-رمل)غم.كغمال

 49.00 (1-غم.كغممل)النتروجين الجاهز 306.55 (1-الغرين)غم.كغم

 22.00 (1-غم.كغمملالفسفور الجاهز   ) 230.90 (1-الطين)غم.كغم

 130.00 (1-غم.كغمملالبوتاسيوم الجاهز) مزيجية التربةقوام 

 0.40 (1-الزنك الجاهز    )ملغم.كغم 17.10 (1-المادة العضوية)غم.كغم

EC 31.29 (1-الكبريتات       )ملغم.كغم 1.456 (1-)دسي سيمنز.م 

   7.53 (pH)درجة تفاعل التربة 

 جامعة الموصل . /ليالت في المختبر المركزي / كلية الزراعة والغابات أجريت التح*

 

ل وحدة ورقة من ك 50وبواقع  15/9/2013( بتاريخ Fully expanded leaves جمعت األوراق ذات اإلتساع الكامل )

ة العالقة الة االتربات إلزتجريبية )من الورقة الرابعة إلى السادسة من قمة النموات( وغسلت بالماء العادي ثم بالماء المقطر عدة مر

حسب  فيها وقدرت الكربوهيدراتثم طحنت األوراق ساعة ,  72لمدة  هم70رن كهربائي ذات درجة حرارة بها ووضعت في ف

وهضمت  كل عينة نباتيةاألوراق المطحونة لغم من  4.0أخذ وزن كما , ( 1971)وأخرون  Herbert الطريقة التي أوردها

حسب ما ذكر لكل منهما على التوالي و 1:4وبنسبة  4HClOوالبيروكلوريك المركز  4SO2Hالكبريتيك المركز  يبإستخدام حامض

لمقطر الى العالمة وأكمل الحجم بالماء ا 3سم 50وبعد الهضم نقلت العينات إلى قنينة حجمية سعة , ( 2003راين وجورج ) من قبل

تم  15/10/2013وفي ،  (Black1965 (حسب الطريقة التي ذكرها  النتروجين فيها بإستخدام جهاز مايكروكلداهلوتم تقدير 

 5( على إرتفاع Vernierبإستعمال القدمة االلكترونية ) وراق المتكونة على الشتالت والزيادة في قطر الساق الرئيسحساب عدد األ

طر زيادة في قالية : الحيث حسبت في بداية التجربة ونهايتها وأستخرج الفرق بينهما وفقاً للمعادلة الت ,من سطح تربة الكيس  سم 

ا كم , لتجربةقطر الساق الرئيس )ملم( في بداية ا –الساق الرئيس للشتالت )ملم( = قطر الساق الرئيس )ملم( في نهاية التجربة 

ة مثقبة وحدة تجريبية ووضعت في أكياس ورقيلكل شتالت ثالث خذت جذور أ إذ , الوزن الجاف للمجموع الجذري )غم(حسب 

ان كهربائي ثم وزنت العينات وحسب المعامالت بميز , لحين ثبات الوزن هم70ووضعت في الفرن الكهربائي ذات درجة حرارة 

  . وأستخرج متوسطها ,غم 0.1حساس ذي حساسية 

 SAS( بأستعمال الحاسوب حسب نظام ANOVA TABLESالتباين)حللت النتائج إحصائيا حسب جداول تحليل 

(SAS,2001( لتحليل التجارب العاملية وقورنت المتوسطات باستعمال إختبار دنكن المتعدد الحدود  )Duncan᾽s Multiple 

Range Test حسب ماذكره 5( تحت مستوى إحتمال خطأ %Roger Mead وHasted )2003. ) 

 

 النتائج والمناقشة

 جميع في وياً معن يختلفالم وأشرسي  Manzanello انالصنف ( أن6و 5و 4و 3و 2ول )ائج المبينة في الجدايالحظ من النت

 Manzanello على الصنف الصنف المحلي أسرشي  تفوق, حيث قطر الساق الرئيس الزيادة في صفة  سوىالصفات المدروسة 

ي قطر الساق ففيما يخص الزيادة ( 2012شلش وآخرون )وهذه النتائج تنسجم مع ما وجده , لساق الرئيس زيادة في قطر افي ال

 .ن الزيتومن  صنفينشتالت الرئيس للشتالت , ولكنها تختلف معهم فيما يخص الصفات األخرى , وذلك عند دراستهم ل

, مقارنة بمعاملة المقارنة  المدروسة صفاتالثر معنوياً في جميع نيوترغرين قد أأن السماد العضوي أيضاً ن النتائج مويتبين 

اً للنتروجين والكربوهيدرات في األوراق وعدد األوراق المتكونة على تركيزأعلى نيوترغرين أعطت 1-مل.لتر 4معاملة الأن  إذ

أعلى القيم  1-مل.لتر 6, في حين أعطت المعاملة  أعلى زيادة لقطر الساق الرئيس للشتالت 1-مل.لتر2الشتالت, بينما أعطت المعاملة 

 وآخرون ) Yousifو( a 2010وآخرون ) Hassanوهذه النتائج تنسجم مع ما وجده  , من الوزن الجاف للمجموع الجذري

2011a )في شتالت الزيتون وStino ( في أشجار الكمثرى2011وآخرون ) و Abd El-Razek  وSaleh (2012 في أشجار )

ة من حتواء هذا السماد على مجموعإل وذلك , إمتصاص النتروجين من قبل الشتالت وتجمعه في األوراق وهذا قد يرجع إلى , الخوخ

, حيث أن النتروجين يلعب دوراً مباشراً في تحفيز إنقسام الخاليا والتي يدخل النتروجين في تركيبهااألحماض األمينية الضرورية 

أن  كما (, 2003و جندية ,  1985والسايتوكانينات المحفزة للنمو الخضري )محمد ,  IAAالنباتي   بوصفه أحد مكونات الهرمون

الفسلجية المختلفة في النبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل دورها في تكوين  عملياتهذه األحماض قد تزيد من سرعة ال

(, إضافة إلى 2006سي لبروتوبالزم الخلية )أبو اليزيد , النيوكليوتيدات والفيتامينات ومنظمات النمو واألنزيمات وهي مكون أسا

والتي تعمل على تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية  كما ذكر سابقاً إحتواء هذا  السماد على نسبة من المادة العضوية 

العناصر الغذائية وتنشيط األحياء والحيوية من خالل تحسين تهويتها وزيادة قدرة التربة على األحتفاظ بالماء ومحتواها من بعض 

( , وبالتالي يزداد إمتصاص العناصر الغذائية من قبل الشتالت ومنها النتروجين والتي تتركز 2005الدقيقة المفيدة بالتربة )الشبيني , 
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لكربوهيدرات بعملية , كما أن زيادة عدد األوراق المتكونة على الشتالت نتيجة إلضافة هذا السماد قد تزيد من بناء افي األوراق

 . (2006يزيد , الالتمثيل الضوئي )أبو 

 

 Manzanello( : تأثير السماد العضوي )نيوترغرين( في تركيز النتروجين )%( في أوراق شتالت الزيتون صنفي 2الجدول )

 وأشرسي*.

 تأثيرالصنف 1-تركيز السماد العضوي السائل )نيوترغرين( مل.لتر الصنف

0 2 4 6 

Manzanello 1.78 أ 1.98 ب 2.02 أ 2.13 أ ب 1.99 ج-أ 

 أ 1.72 ج 1.50 ج-أ 1.90 ج-أ 1.82 ب ج 1.67 أشرسي

  أ ب 1.76 أ 2.02 أ ب 1.91 ب 1.73 تأثير السماد

لحدود تحت انكن متعدد تبار د*القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل على حدا والتداخل بينهما ال تختلف معنوياٌ فيما بينها وفقاً إلخ

 . 0.05خطأ مستوى إحتمال 

 

 Manzanello ( : تأثير السماد العضوي )نيوترغرين( في تركيز الكربوهيدرات )%( في أوراق شتالت الزيتون صنفي3الجدول )

 وأشرسي*.

 تأثيرالصنف 1-تركيز السماد العضوي السائل )نيوترغرين( مل.لتر الصنف

0 2 4 6 

Manzanello 5.52 أ 6.52 أ 7.23 أ 7.06 ج-أ 6.28 ب ج 

 أ 6.10 ج-أ 6.28 أ ب 6.70 ج 5.27 ج-أ 6.16 أشرسي

  أ 6.75 أ 6.88 ب 5.78 ب 5.84 تأثير السماد

لحدود تحت انكن متعدد تبار د*القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل على حدا والتداخل بينهما ال تختلف معنوياٌ فيما بينها وفقاً إلخ

 . 0.05خطأ مستوى إحتمال 

 

وأشرسي  lloManzane( : تأثير السماد العضوي )نيوترغرين( في عدد األوراق المتكونة على شتالت الزيتون صنفي 4الجدول )

 (*.1-)ورقة.شتلة

 تأثيرالصنف 1-تركيز السماد العضوي السائل )نيوترغرين( مل.لتر الصنف

0 2 4 6 

Manzanello 410.24 أ 446.52 أ ب 477.22 أ ب 504.84 ب 393.78 أ ب 

 ا 475.81 أ ب 459.70 أ 521.94 أ ب 472.67 أ ب 448.93 أشرسي

  أ 468.46 أ 513.39 ب 433.22 ب 429.59 تأثير السماد

لحدود تحت انكن متعدد تبار د*القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل على حدا والتداخل بينهما ال تختلف معنوياٌ فيما بينها وفقاً إلخ

 . 0.05خطأ مستوى إحتمال 

 

 Manzanello( : تأثير السماد العضوي )نيوترغرين( في الزيادة في قطر الساق الرئيس لشتالت الزيتون صنفي 5الجدول )

 وأشرسي )ملم(*.

 تأثيرالصنف 1-تركيز السماد العضوي السائل )نيوترغرين( مل.لتر الصنف

0 2 4 6 

Manzanello 5.77 ب 6.01 ب ج 6.04 ب ج 6.10 ب ج 6.12 ج 

 أ 6.73 أ ب 6.69 أ 6.88 أ 7.00 ج-أ 6.36 أشرسي

  أ ب 6.36 أ ب 6.49 أ 6.56 ب 6.07 تأثير السماد

لحدود تحت انكن متعدد تبار د*القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل على حدا والتداخل بينهما ال تختلف معنوياٌ فيما بينها وفقاً إلخ

 .  0.05 خطأ مستوى إحتمال

 

 anelloManz( : تأثير السماد العضوي )نيوترغرين( في الوزن الجاف للمجموع الجذري لشتالت الزيتون صنفي 6الجدول )

 (*.1-وأشرسي )غم.شتلة

 تأثيرالصنف 1-تركيز السماد العضوي السائل )نيوترغرين( مل.لتر الصنف

0 2 4 6 

Manzanello 34.09 أ 38.96 أ 42.97 أ 41.32 أ ب 37.45 أ ب 

 أ 35.38 أ ب 35.67 أ ب 35.56 أ 40.13 ب 30.16 أشرسي

  أ 39.32 أ 38.44 أ 38.79 ب 32.12 تأثير السماد
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لحدود تحت انكن متعدد تبار د*القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل على حدا والتداخل بينهما ال تختلف معنوياٌ فيما بينها وفقاً إلخ

 . 0.05 خطأ مستوى إحتمال

 

نيوترغرين  بين الصنف والسماد العضويالثنائي التداخل قد تأثرت معنوياً بالمدروسة ويتبين أيضاً أن جميع الصفات  

التي  Manzanelloشتالت الصنف أوراق في كان في األوراق أعلى القيم لتركيز النتروجين  إذ أن,  ( 6 و 5و 4و 3و 2, اولالجد)

نيوترغرين  1-رمل.لت 6 التي سمدت بـ Manzanelloالصنف  شتالتبينما أعطت ,  1-مل.لتر 4سمدت بسماد النيوترغرين وبتركيز 

 1-غم.شتلة 42.97% و 7.23أعلى المتوسطات لتركيز الكربوهيدرات في األوراق والوزن الجاف للمجموع الجذري والتي بلغت 

الت الصنف أشرسي في شت (1-ورقة.شتلة 521.94)المتكونة على الشتالت عدد األوراقالمتوسطات لأعلى كان على التوالي , بينما 

من سماد  1-مل.لتر 2 التي أضيف لهاالصنف أشرسي وأعطت شتالت , 1-مل.لتر 4التي أضيف لها سماد نيوترغرين وبتركيز 

فات ولنفس هذه الص , وهذا قد يرجع بالدرجة األساس إلى تأثير سماد نيوترغرين فيأعلى زيادة في قطر الساق الرئيس نيوترغرين 

 .األسباب التي ذكرت آنفاً 

السماد بوأشرسي وذلك بتسميدها   Manzanelloنستنتج من هذه الدراسة أنه يمكن تحسين نمو شتالت الزيتون صنفي 

بفترة شهر بين وبخمسة مواعيد إبتداءاً من األول من شهر أيار والذي يضاف  1-مل.لتر 4العضوي السائل نيوترغرين وبتركيز 

ديم بأقصر مدة في كل موعد للحصول على شتالت جيدة وصالحة للزراعة في المكان المست 1-مل . شتلة 200موعد وآخر وبمقدار 

 ممكنة .
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