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    الخالصة
ف,ي أكی,اس  المزروع,ة White Adriaticشتالت صنفین من الت,ین ھم,ا أس,ود دی,الى و عوملت

لخش,بیة التابع,ة لقس,م البس,تنة وھندس,ة الح,دائق بثالث,ة مس,تویات لك,ل م,ن تحت ظروف الظل,ة ابالستیكیة 
 Essential (N %1- P 0-K%1 ) (1-0-1) و السČماد السČائل) ١-لت,ر.م,ل ٢و ١، ٠(حامض الھیومیك 

plus )ل ٢و  ١،  ٠ČČر.مČČČ١-لت ( كČČامض الجبرلیČČČوح )م ٥٠و  ٢٥،  ٠ČČČر.ملغČČČو ) ١-لتČČČین النمČČČدف تحسČČبھ
یوما بین موعد وأخر والمواعی,د  ١٥عامالت اإلضافة بثالثة مواعید وبفترة نفذت م ، الخضري للشت榜ت

 ةبواق,,ع ثالث,,) C.R.D(التص,,میم العش,,وائي الكام,,ل ص,,ممت الدراس,,ة وف,,ق ،  ٢٠/٦و ٥/٦و ٢٠/٥ھ,,ي 
واس,تعمل اختب,ار دنك,ن متع,دد الح,دود عن,د مس,توى  للوح,دة التجریبی,ة الواح,دةش,تالت ) 4(مكررات وب┎ 

  -:یمكن تلخیص النتائج بما یأتي ، ارنة متوسطات المعامالت لمق %٥ خطأ احتمال
ت,أثیرا واض,حا ف,ي تحس,ین معظ,م  ١-لت,ر.م,ل ٢تراكیز حامض الھیومیك والسیما التركی,ز  سببت -١

ع,,دد األوراق ، مع,,دل ع,,دد التفرع,,ات الحدیث,,ة ، محت,,وى (ص,,فات النم,,و الخض,,ر版 المدروس,,ة 
ن الج,,اف ل,,ألوراق والمس,,احة الورقی,,ة للورق,,ة الواح,,دة األوراق م,,ن الكلوروفی,,ل الكل,,ي ، ال,,وز

 .وقد تفوقت معنویا على معاملة المقارنة ) وللشتالت
 White Adriaticحیث تفوق الص,نف  ، أظھرت النتائج وجود فروق معنویة بین صنفي التین -٢

الزیادة ف,ي ط,ول الس,اق ال,رئیس ، ع,دد التفرع,ات (على الصنف أسود دیالى معنویا في صفات 
، ول,م ) لحدیثة والوزن الطر版 والجاف ل,ألوراق والمس,احة الورقی,ة للورق,ة الواح,دة وللش,تالتا

 .تكن ھناك فروقات معنویة بین الصنفین ببقیة الصفات المدروسة
إل,,ى  ) ١-لتČČر.ملغČČم ٥٠و  ٢٥(وبك,,ال التركی,,زین  أدى ال,,رش ال,,ورقي بتراكی,,ز ح,,امض الجبرلی,,ك -٣

 شتالت وقطره ،للطول الساق الرئیس زیادة معنویة في 
م,ن ح,امض الھیومی,ك لش,تالت  ١-لت,ر.م,ل ٢أشارت بیان,ات الت,داخل الثن,ائي خاص,ة عن,د إض,افة  -٤

إلى أنھا سجلت تفوقا معنویا بأغلب الصفات قیاسا ببقی,ة الت,داخالت  White Adriaticالصنف 
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