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)(تأثیر التسمید البوتاسي في أصناف جدیدة من البنجر السكري  Beta  vulgaris L.
أیاد طلعت شاكر

.جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

الخالصة
ارنة (صفر :  لمق لة ا ٩٠و٣٠،٦٠،)معام

األجنة (Tenor: / م كغ Panamaو ) متعدد 
) متعدد األجنة (Tripel، واآلخر قدیم وھو )أحادي الجنین (

٢٠٠٣–٢٠٠٢و ٢٠٠٢–٢٠٠١) الرشیدیة(موقع القبة 

/ ٦٠و٣٠
. ھـ / كغم بوتاسیوم ٩٠و٦٠، ٣٠المستخلص عند المستویات

و Tenor: ) / كغم ٩٠(
Panama
Panama .

ھنالك عالقة ارتباط . ھـ / كغم بوتاسیوم ٩٠و٦٠،٣٠مع المستویات Panamaالصنف 

. من النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة وحاصل الجذور 

المقدمة
Beta vulgaris(یعتبر البنجر السكري  L. (Chenopodiaceae من

لجذور  ) (اق وا

 .
امل .  لعو من ا و

م: المؤثرة في جاھزیة التربة للبوتاسیوم ھي 

)Draycott،١٩٩٦١٩٩٩
) ٢٠٠٤والعایدي ، 

Marschner)١٩٩٥ (

اخل NO3، كما) ١٩٩٦، Draycott(امتصاصھ  د
) ١٩٩٦وآخرون ، Marschner( النبات 

، یساھم البوتاسیوم ببعض العملیات الحیو) ١٩٨٨محمد ، ( إلى عدم استجابة البنجر السكري للسماد البوتاسي 

٢٠٠/ ١٠/٥وقبولھ  ٢٢/١/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
) (

)Terry وUlrich ,١٩٧٣(
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 )Draycott ،١٩٩٦ . (

 )Ulrich ، ١٩٥٩وآخرون . (Durant)١٠٠) ١٩٧٤ /
. / طن ٠¸٤البوتاسي إلى التربة یؤدي إلى زیادة في حاصل السكر بمقدار

/ كغم ٨٠و٦٠،٤٠صفر ،: ) ٢٠٠٣(Kraussحصل 
% ١¸١و١و٠¸٥

. % ٢٣و٢٠و١٠
/ كغم ٩٠في موقع الرشیدیة على زیادة معنویة في ا) ١٩٨٨(محمد 
) ٢٠٠٢(وآخرون Biancardiاستنتج . 

 .
.حسین الصفات الكمیة والنوعیة ألصناف جدیدة من البنجر السكري دور البوتاسیوم في ت

مواد البحث وطرائقھ
٢٠٠٣-٢٠٠٢و٢٠٠٢-٢٠٠١أجریت التجربة خالل الموسمین 

) (
 :Panama )–(. ،Tenor )– (

األجنة ( Tripelو تعدد  املة ( صفر : ) –م مع
مقارنة  / ٩٠و٦٠، ٣٠، ) ال

 )٥٢ %K2O (واستخدم نظام القطع المنشقة ووفق تصمیم ،RCBD) ، ١٩٨٠الراوي (

. ت ٠‚٠٥و٠‚٠١مستویي االحتمال
سم ٥٠متر لكل مرز ، المسافة بین مرز وآخر ٣تشرین الثاني في مروز وعددھا أربعة في اللوح الواحد وبطول 

٤٦( . ٢٥%N (
١٠٠ /

 )٤٨ %P2O5 ( بمقدار / كغم ١٠٠و
 .
. النبات والتعشیب مرتین خالل موسم نمو

. الري قبل شھر من موعد قلع الجذور 
Saccharometer

=. في معمل السكر بالموصل Refractometerبواسطة جھاز 
١٠٠×للســكـر         %        

للمواد الصلبة الذائبة الكلیة% 
) /طن(حاصل الجذور × للسكر % =فأنھ ) ھـ/ طن (أما حاصل السكر الكلي 

) ١٩٦٧(Dexter) /) ((ص
   =)/ ( × %

= للسكر القابل لالستخالص % حیث 
)لنقاوة العصیر%-١٠٠(×)لنقاوة  الموالس% -١( ×) للفقد في المعمل%-للسكر(%

)لنقاوة العصیر)             ( %لنقاوة الموالس %-١٠٠( 
% ٦٢‚٥= %و% ٠‚٣= 

 .)١(
Page آخرون ) ١٩٨٢( و

)٢(موضح في الجدول 
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*٢٠٠٣-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٢٠٠١البیانات المناخیة لموسمي الزراعة ) : ١(الجدول

أشھر السنة

٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠١
المعدل 
الشھري 

)مْ (للحرارة 

معدل 
الرطوبة 

(%)النسبیة 

كمیة 
األمطار 

)ملم(

المعدل 
الشھري 

)مْ (للحرارة 

معدل الرطوبة 
(%)النسبیة 

كمیة األمطار 
)ملم(

١٤‚٧١٤‚١٥٠‚٦٧‚٥٨٩‚١٣٣‚٣تشرین الثاني
١٠٢‚٨٦٢‚٧٥‚٥٧٩‚٧٦٤‚١٠١‚٥كانون األول
٧٩‚٧٦٧‚٩٨‚٥٤٤‚٧٧٠‚٧٠‚٠كانون الثاني

١٠٢‚٧٣٣‚٩٣‚١٧٥‚٦٥٩‚١٠٤‚٣شباط
٣٦‚٦٧٠‚١١٤‚١٢٠٦‚٦٤٧‚١٣٧‚٧آذار

٣‚٦٤٤‚١٩٤‚٧٧٠‚٦٨٣‚١٧٤‚٨نیسان
١‚٥٢٢‚٢٤٣‚٩صفر٤٦‚٢٤٥‚٠مایس

صفر٢٩‚٣٢٠‚٩صفر٢٧‚٣١٣‚٣حزیران
.المعدالت حسب محطة األنواء الجویة في الرشیدیة*

٢٠٠٣-٢٠٠٢و٢٠٠٢-٢٠٠١بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة لموسمي الزراعة ):٢(الجدول 

٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠١الصفات
سم٦٠-٣٠سم٣٠-صفرسم٦٠-٣٠سم٣٠-صفر

٢٣٠٢١٦٢٣٢٢١٠)كغم/غم(الرمل 
٤٠٥٣٦٠٤٣١٤٠٦)كغم/غم(الغرین 
٣٢٨٣٨١٣٤٩٣٧٠)كغم/غم(الطین 
مزیجیة طینیةجیة طینیةمزیمزیجیة طینیةمزیجیة طینیةالنسجة

٨¸١٣٣¸٩٨¸١٤٢¸٠)كغم/غم(المادة العضویة 
١٩٠١٧٠١٦٠١٧٠)كغم/غم(مكاربونات الكالسیو

٧¸٧٤¸٧٦¸٧٢¸٥درجة الحموضة
٠¸٠٥¸٠٥¸٠٤¸٦)م/دسم(درجة التوصیل 

٥٦٤٠٦٧٤٧)جزء بالملیون(النتروجین الجاھز
٢٤٢٧٢٥٢٩)جزء بالملیون(الفسفور الجاھز 

٤٢٣٥٥٠٤٠)جزء بالملیون(البوتاسیوم الجاھز

النتائج والمناقشة
) ٣(: حاصل األوراق
على التو% ١٥¸٤و١٣¸٣ھـ وبزیادة مقدارھا /كغم٦٠و٣٠عند المستویین 

) ١٩٨٠(HernandoوBonillaوھذا یتفق مع ماتوصل إلیھ 
. . وحاصل األوراق للبنجر السكري 

: ٥٠-٣٥مابین ) ٢(میتھ كما  موضحا في الجدول تربة التجربة حیث تراوحت ك
) ١٩٨٨(بینما لم یحصل محمد . سم٦٠-٣٠و٣٠-صفر

. ھـ /كغم بوتاسیوم٩٠األوراق للنبات الواحد وعند المستویین صفر و
Tenor وPanama٢٠و ١٣¸٦ %
Tripel .

Panamaك٦٠/
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لصنف% ٣٧¸٤مقدارھا  نة ل قار الم بمعاملة  قارنة  . Tripelم
Panama٦٠/٢٠٠١-

/طن١٦¸١و٢٠٠٣٢٠-٣٠/٢٠٠٢ومع المستوى٢٠٠٢
الجذور .التوالي  اصل  : ح
) ٣() ١٩٧٤، Farleyو Draycott) (الرؤوس(الجذور 

على % ١١¸٨و ١٣¸٦٠/١و٣٠
 .

)Draycott ،و ١٩٩٦Krauss ،
و ٧¸Panama٣و Tenorوتفوق التأثیر التجمیعي للصنفین ) . ٢٠٠٣

٩¸٣ %Tripel
. Tripel) الرؤوس(

لى التوالي % ٢٨¸٦و ٢٨¸٢ھـ وبزیادة مقدارھا /كغم بوتاسیوم٣٠ى مع المستوPanamaو Tenorالصنفین  ع
) ٣(. Tripelمقارنة بمعاملة المقارنة للصنف 

Tenor وPanama مستوى ل ٢٠٠٢-٣٠/٢٠٠١عند ا
٦٤¸٨/

. ٢٠٠٣-٣٠/٢٠٠٢عند المستوى Panamaھـ للصنف /طن٦٢صنف و 
) المناخ(أن تأثیر العوامل الوراثیة والبیئیة 

. البوتاسیوم إلى التربة 
) ٤(یبین الجدول : النسبة المئویة للسكر 

% ١٠¸٢و ٨¸٦٠/٦و٣٠
 .Krauss)٢٠٠٣ (

١٩٨٨(/٨٠ (
٩٠/

على % ٧¸٨و ٦¸Panama٢و Tenorلألصناف إلى تفوق الصنفین 
Tripel

. Tripelالصنف 
Tenor٣٠/Panama مع

Tripel% ١٦¸٨و١٧¸٦٠/٦المستوى 
Tenor مع

مستوى  ل ٢٠٠٣-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٢٠٠١% ١٥¸٢و ١٤¸٢/كغم بو٣٠ا
٢٠٠٣-٢٠٠٢. على التوالي 

والتي ) ران(
٢٠٠٣-٤٢٠٠٢¸٦
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-٢٠٠٢و٢٠٠٢-٢٠٠١) /طن(وحاصل الجذور ) ھـ /طن(تأثیر البوتاسیوم واألصناف والتداخل بینھما في حاصل األوراق ): ٣( الجدول 
*لھما والتحلیل التجمیعي ٢٠٠٣

)ھـ /طن ( الجذور حاصل  )ھـ /طن (حاصل األوراق 

تأثیر األصنافاألصناف المضافة للتربة)  ھـ /كغم (كمیة البوتاسیوم  تأثیر األصناف المضافة للتربة) ھـ /كغم (كمیة البوتاسیوم 

٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر ٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر

٢٠٠٢–٢٠٠١الموسم 

٢,أ      ٦٠ ٦,ھـ –ج ٥٧ ٠,ج   -أ٦٢ ٨,أ     ٦٤ ٢,د ھـ   ٥٦ ٤,أ    ١٧ ١,ھـ   –أ ١٧ ٣,د     –أ ١٨ ٨,ج   -أ١٨ ٤,ھـ   –ج ١٥ Tenor

٠,أ       ٦٢ ٦,ھـ -ب٥٩ ٠,أ ب    ٦٤ ٨,أ     ٦٤ ٥,ھـ –ب ٥٩ ٨,أ     ١٨ ٧,ج     –أ ١٨ ٠,أ        ٢٠ ١,أ ب    ١٩ ٣,ھـ     –أ ١٧ Panama

٩,ب     ٥٥ ٠,ھـ    ٥٥ ٧,د   –أ ٦٠ ١,ھـ –ج ٥٨ ٩,و     ٤٩ ٩,أ     ١٤ ٢,ھـ     ١٤ ٣,ھـ   –ب ١٦ ٨,د ھـ    ١٤ ١,ھـ       ١٤ Tripel

٤,ب    ٥٧ ٢,أ     ٦٢ ٦,أ     ٦٢ ٢,ب    ٥٥ ٦,أ ب     ١٦ ٢,أ       ١٨ ٦,أ      ١٧ ٦,ب       ١٥ أثیر البوتاسیوم ت

٢٠٠٣-٢٠٠٢الموسم 

١,أ      ٥٨ ٧,ج د   ٥٦ ٥,ج  –أ ٥٨ ٦,أ     ٦١ ٧,ج د   ٥٥ ٣,أ ب   ١٤ ٩,د     –أ ١٣ ٦,ج    –أ ١٤ ٩,ج –أ ١٤ ٧,د   –ب ١٣ Tenor

٥,أ      ٥٨ ٧,ج د   ٥٦ ٤,أ ب   ٦٠ ٠,أ      ٦٢ ٩,ج د   ٥٤ ٩,أ      ١٤ ٤,د     –أ ١٤ ٠,أ ب     ١٦ ١,أ    ١٦ ١,ج د     ١٣ Panama

٢,ب     ٥٤ ٧,د     ٥٤ ٣,د –ب ٥٧ ١,ج د   ٥٦ ٨,ھـ    ٤٨ ١,ب     ١٣ ٩,ج د      ١٢ ٩,د     -أ١٣ ٤,ج د   ١٣ ١,د      ١٢ Tripel

٠,ب    ٥٦ ٧,أ    ٥٨ ٩,أ     ٥٩ ١,ج    ٥٣ ٨,أ ب      ١٣ ٨,أ       ١٤ ٨,أ     ١٤ ٠,ب      ١٣ تأثیر البوتاسیوم 

التحلیل التجمیعي

١,أ      ٥٩ ٢,و  –د ٥٧ ٣,ب ج  ٦٠ ٢,أ    ٦٣ ٩,ھـ و   ٥٥ ٩,أ     ١٥ ٥,د   –ب ١٥ ٥,ج    –أ ١٦ ٩,أ ب  ١٦ ٦,د    –ج ١٤ Tenor

٢,أ       ٦٠ ٢,ھـ –ج ٥٨ ٢,أ ب   ٦٢ ٤,أ    ٦٣ ٢,د و   ٥٧ ٨,أ      ١٦ ٥,أ ب     ١٦ ٠,أ       ١٨ ٦,أ   ١٧ ٢,د –ب ١٥ Panama

١,ب     ٥٥ ٩,و    ٥٤ ٠,ج د   ٥٩ ١,و   –د ٥٧ ٣,ز    ٤٩ ٠,ب    ١٤ ٦,د ھـ    ١٣ ١,د   –ب ١٥ ١,د ھـ   ١٤ ١,ھـ      ١٣ Tripel

٧,ب   ٥٦ ٥,أ     ٦٠ ٢,أ     ٦١ ١,ج    ٥٤ ٢,ب ج    ١٥ ٥,أ       ١٦ ٢,أ ب   ١٦ ٣,ج      ١٤ تأثیر البوتاسیوم 

ضمن العمود الواحد ال یوجد فروقات معنویة بینھا  األحرف المتشابھة *
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و ٢٠٠٢–٢٠٠١تأثیر البوتاسیوم واألصناف والتداخل بینھما في النسبة المئویة للسكر و النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة للموسمین ) : ٤(الجدول
والتحلیل التجمیعي لھما ٢٠٠٣–٢٠٠٢

للمولد الصلبة الذائبة الكلیة% للسكر% 

تأثیر األصنافاألصناف المضافة للتربة) ھـ / كغم (كمیة البوتاسیوم  تأثیر األصناف المضافة للتربة) ھـ / كغم ( كمیة البوتاسیوم 

٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر ٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر

٢٠٠٢-٢٠٠١الموسم 

٣,ب١٥ ٠,ج د١٥ ١,د-أ ١٦ ٧,د-أ ١٥ ٥,د١٤ ٩,ب١٢ ٠,ب١٢ ١,أ ب١٣ ٢,أ١٤ ٣,أ ب١٢ Tenor

٥,أ١٦ ٥,أ١٧ ٠,أ ب١٧ ٦,ج-أ ١٦ ٣,ج د١٥ ٦,أ١٣ ٥,أ ب١٣ ٣,أ١٤ ٦,أ ب١٣ ٨,أ ب١٢ Panama

٥,ب١٥ ٣,د-أ ١٦ ٠,د-أ ١٦ - ب ١٥
١,د

٧,ج د١٤ ٦,ب١٢ ٠,ب١٢ ٤,أ ب١٣ ٨,أ ب١٢ ١,ب١٢ Tripel

٤,أ١٦ ٣,أ١٦ ٨,أ١٥ ٨,ب١٤ ٥,ب١٢ ٦,أ١٣ ٥,أ١٣ ٤,ب١٢ تأثیر البوتاسیوم

٢٠٠٣-٢٠٠٢الموسم 

٤,ب١٧ ٤,ج-أ ١٨ ٠,ب ج١٨ ٧,ج١٧ ٦,د١٥ ٥,أ١٤ ٨,أ١٤ ١,أ١٥ ٢,أ١٥ ٠,ج د١٣ Tenor

٧,أ١٨ ٠,أ٢٠ ٧,أ ب١٩ ٣,ج-أ ١٩ ٠,د١٦ ٣,أ١٤ ١,ج-أ ١٤ ٩,أ١٤ ٥,أ ب١٤ ٥,د- ب ١٣ Panama

٧,أ ب١٧ ٠,ج-أ ١٩ ٣,ج-أ ١٨ ٠,ب ج١٨ ٥,د١٥ ٢,ب١٣ ٦,د١٢ ٩,ج-أ ١٣ - ب ١٣
٤,د

٩,ج د١٢ Tripel

١,أ١٩ ٧,أ١٨ ٣,أ١٨ ٧,ب١٥ ٨,ب١٣ ٦,أ١٤ ٤,أ ب١٤ ١,ج١٣ تأثیر البوتاسیوم

التحلیل التجمیعي

٤,ب١٦ ٧,ھـ-ج١٦ ١,د-ب١٧ ٧,ھـ-ج١٦ ٠,ھـ١٥ ٧,أ١٣ - ب ١٣
٤,د

١,أ ب١٤ ٧,أ١٤ ٧,ھـ-ج١٢ Tenor

٦,أ١٧ ٨,أ١٨ ٤,أ ب١٨ ٠,ج-أ ١٨ ٥,ھـ و١٥ ٩,أ١٣ ٨,أ ب١٣ ٦,أ١٤ ١,أ ب١٤ ٢,ھـ-ب١٣ Panama

٦,ب١٦ ٧,د- أ١٧ ٢,د-ب١٧ ٦,د ھـ١٦ ١,ھـ ١٥ ٩,ب١٢ ٣,ھـ١٢ ٧,ج- أ١٣ ١,ـھ-ب١٣ ٥,د ھـ١٢ Tripel

٧,أ١٧ ٥,أ١٧ ١,أ١٧ ٢,ب١٥ ٢,ب١٣ ١,أ١٤ ٩,أ١٣ ٨,ب١٢ تأثیر البوتاسیوم
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) ١جدول (٢٠٠٢-٢٠٠١ملم للموسم ٧٧¸٣مقارنة بالكمیة 
: صلبة الذائبة الكلیة النسبة المئویة للمواد ال.تركیز السكر في الجذر  في ھذه المرحلة

) ٤(الصفة في الجدول 
على % ١٦¸٤و ١٥¸١، ١٢¸٥: /٩٠و٦٠،٣٠التربة حیث كانت نسبة الزیادة عند المستویات 

آخرون Kandil. التوالي م من أن ) ١٩٩٣(و
 .

Panama٦ %
Tripel .Panama

. Tripel% ٢٤¸٥/كغم بوتاسیوم٩٠المستوى 
Panama٩٠فیشیر إلى أن أعلى معدل معنوي لھذ

. على التوالي ٢٠٠٣-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٢٠٠١% ٢٠و ١٧¸٥/

) ٧(، حیث یشیر الجدول 
. على التوالي ٢٠٠٣-٢٠٠٢و٢٠٠٢-٤٠٥,٠٢٠٠١و ٤٥١,٠
إلى انخفاض _ التحلیل التجمیعي ) ٥(یبین الجدول : العصیر السكري 
) /كغم٩٠(السماد البوتاسي 
و ٢٠٠٢-٧٢,٠٢٠٠١-و ٤٥,٠-) ٧جدول (

٢٠٠٣-٢٠٠٢ .Draycott وFarley)١٩٧٤ (
 .

لمواد Tenorالصنف  ا
Tenor. الصلبة الذائبة عند ھذا الصنف

. Tripel% ٣,٦/كغم بوتاسیوم٣٠مع المستوى 
Tenorكغم ٣٠

. ٢٠٠٣-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٢٠٠١% ٧,٨٥و ٢,٩٠/
) ٥(: حاصل السكر الكلي 

. % ١,٢٣و ٦,٢٣/یوم٦٠و ٣٠
 .

Krauss)٨٠) ٢٠٠٣/
) ٧(. یؤدي إلى زیادة معنویة في حاصل السكر الكلي 

٢٠٠٢-٩١,٠٢٠٠١و ٨٩,٠
. ٠¸٨٨ن مساویا إلى على التوالي ، وبین حاصل السكر الكلي وحاصل الجذور وكا٢٠٠٣-٢٠٠٢و 

Tenor وPanama
. Tripel% ١٨و ١٤¸١

Tenorالسكر الكلي بلغ في الصنف إلى أن أعلى معدل معنوي لحاصل) البوتاسیوم× األصناف (
أما . Tripel% ٤٩¸٩/كغم بوتاسیوم٣٠المستوى 

Tenor) ٥(التداخل الثالثي فیبین الجدول 
-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٢٠٠١/طن٩¸٣٣و ٩¸١٧/كغم بوتاسیوم٣٠مع المستوى 

آخـرون Durant. على التوالي ٢٠٠٣ Farleyو Draycott، ١٩٧٤و
.لخام حیث أشاروا إلى أن إلضافة البوتاسیوم إلى التربة تأثیر معنوي في زیادة حاصل السكر ا) ١٩٧٤(
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)٥ : (
والتحلیل التجمیعي لھما ٢٠٠٣–٢٠٠٢و ٢٠٠٢–٢٠٠١للموسمین) ھـ /طن (السكر الكلي 

)ھـ / طن (حاصل السكر الكلي  لنقاوة العصیر السكري%  األصناف
تأثیر 

األصناف
المضافة للتربة) ھـ / كغم ( كمیة البوتاسیوم  تأثیر 

األصناف
المضافة للتربة)ھـ / كغم (كمیة البوتاسیوم 

٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر ٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر
٢٠٠٢- ٢٠٠١الموسم 

٧٨,ب٧ ٩٠,ھـ-ج٦ ١٠,ج-أ٨ ١٧,أ٩ ٩٣,ھـ-ج٦ ٤,أ٨٤ ٠,أ ب٨٠ ٢,أ ب٨٢ ٢,أ٩٠ ٠,أ ب٨٥ Tenor

٤١,أ٨ ٠٧,ج-أ٨ ١٣,أ٩ ٨٣,أ ب٨ ٦٠,د-ب٧ أ ٨٢
٢,ب ٥,أ ب٧٧ ٦,أ ب٨٣ ٢,أ ب٨٢ ٤,أ ب٨٥ Panama

٠٣,ج٧ ٥٧,د ھـ٦ ١٣,ج-أ٨ ٤٠,ج د٧ ٠٣,ھـ٦ ٠,ب٨١ ٦,ب٧٣ ٧,أ ب٨٣ ٤,أ ب٨٤ ٢,أ ب٨٢ Tripel

١٨,ب٧ ٤٦,أ٨ ٤٧,أ٨ ٨٦,ب٦ ٠,ب٧٧ ١,أ ب٨٣ ٦,أ٨٥ ٢,أ ب٨٤ تأثیر 
اسیومالبوت

٢٠٠٣- ٢٠٠٢الموسم 

٤٣,أ٨ ب ٨
٤٠,ج ٨٠,ج-أ٨ ٣٣,أ٩ ٢٠,د ھـ٧ ٤,أ٨٣ ٥,ج- أ٨٠ ٧,ج- أ٨٣ ٧,أ٨٥ ٦,ج- أ٨٣ Tenor

٣٥,أ٨ ٠,ج د٨ ٩٧,أ ب٨ ٠٣,أ ب٩ ٤٣,د ھـ٧ أ ٧٦
٧,ب ٧,دھـ٧٠ ٧,د-ب٧٥ ٦,د-ب٧٥ ٩,أ ب٨٤ Panama

١٧,ب٧ ٨٣,ھـ و٦ ٠,ج د٨ ٥٣,د ھـ٧ ٣٠,و٦ ١,ب٧٥ ٣,ھـ٦٦ ٣,د-ب٧٦ ٥,ھـ-ج٧٤ ٤,ج- أ٨٣ Tripel

٧٤,ب٧ ٥٩,أ٨ ٦٣,أ٨ ٩٨,ج٦ ٥,ج٧٢ ٦,ب٧٨ ٦,ب٧٨ ٠,أ٨٤ تأثیر 
البوتاسیوم

التحلیل التجمیعي

١٠,أ٨ ٦٥,د ھـ٧ ٤٥,ب ج٨ ٢٥,أ٩ ٠٧,ھـ و٧ ٩,أ٨٣ ب ٨٠
٣,ج ٠,أ ب٨٣ ٠,أ٨٨ ٣,أ ب٨٤ Tenor

٣٨,أ٨ ٠٣,ج د٨ ٠٥,أ ٩ ٩٣,أ ب٨ ٥٢,د ھـ٧ ٤,ب٧٩ ١,ج د٧٤ ٦,ب ج٧٩ ٨,ب ج٧٨ ٢,أ ب٨٥ Panama
١٠,ب٧ ٧٠,و ز٦ ٠٧,ج د٨ ٤٧,د ھـ٧ ١٧,ز٦ ١,ب٧٨ ٠,د٧٠ ٠,ب ج٨٠ ٥,ب ج٧٩ ٨,أ ب٨٢ Tripel

٤٦,ب٧ ٥٢,أ٨ ٥٥,أ٨ ٩٢,ج٦ ٨,ب٧٤ ٩,أ٨٠ ١,أ٨٢ ١,أ٨٤ تأثیر 
البوتاسیوم
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% للسكر و% حاصل الجذور، : ھو المحصلة النھائیة لثالثة صفات رئیسیة وھي: ستخلصحاصل السكر الم
إلى أن التأثیر التجمیعي للبوتاسیوم قد أدى إلى زیادة معنویة ) ٦(حیث یوضح الجدول . لنقاوة العصیر السكري

كغم ٩٠و٦٠،٣٠عند المستویات % ١٩¸٦و ٢٦¸٥، ٢٥¸٨في حاصل السكر المستخلص وبزیادة مقدارھا 
وھذا یشیر إلى حاجة تربة ھذا الموقع إلى عنصر . ھـ على التوالي مقارنة بالمعاملة بدون تسمید/بوتاسیوم

وتعزى أسباب الزیادة إلى ) ١٩٩٦،Draycott( البوتاسیوم لتحسین الصفات الكمیة والنوعیة للبنجر السكري
كما یبین التحلیل التجمیعي إلى . ذه المستویات الزیادة المعنویة في حاصل الجذور والنسبة المئویة للسكر عند ھ

، وھذا یؤكد Tripelمقارنة بالصنف % ١٦معنویا في ھذه الصفة وبزیادة مقدارھا Panamaتفوق الصنف 
علـى تفـوق األصناف األحادیة الجنین فـي حاصل السكر المستخلص مقارنة باألصناف المتعددة

عزى سبب تفوق ھذا الصنف إلى ارتفاع حاصلھ من الجذور وزیادة وی) . ٢٠٠٢وآخرون،Biancardi(األجنة 
مع المستوى Panamaكما بلغ أعلى معدل معنوي لھذه الصفة عند تداخل الصنف . النسبة المئویة للسكر 

.Tripelمقارنة بمعاملة المقارنة للصنف % ٥٣¸٦ھـ وبزیادة مقدارھا /كغم بوتاسیوم٦٠

٢٠٠٢–٢٠٠١) /طن (تأثیر البوتاسی) : ٦(الجدول 
.والتحلیل التجمیعي لھ ٢٠٠٣–٢٠٠٢و

)ھـ/ طن (حاصل السكر المستخلص

تأثیر األصناف
األصناف

المضافة للتربة) ھـ/ كغم (كمیة البوتاسیوم 

٩٠ ٦٠ ٣٠ صفر

٢٠٠٢-٢٠٠١الموسم 

٤٠,ب٣ ١٧,ج د٣ ٦٨,أ ب٣ ٧٥,أ٣ ٩٩,د ھـ٢ Tenor

٧٨,أ٣ ٨٥,أ٣ ٠٢,أ٤ ٩٦,أ٣ ٢٨,د- ب ٣ Panama

٢٠,ب٣ ٢٩,د- ب ٣ ٥٨,ج-أ ٣ ٢٣,د- ب ٣ ٧٠,ھـ٢ Tripel

٤٤,ب٣ ٧٦,أ٣ ٦٥,أ ب٣ ٩٩,ج٢ تأثیر البوتاسیوم

٢٠٠٣-٢٠٠٢الموسم 

٦٦,ب٣ ٦٤,أ ب٣ ٦٤,أ ب٣ ٩٩,أ ب٣ ٣٧,ب ج٣ Tenor

٠٦,أ٤ ١٩,أ٤ ٤٠,أ٤ ٤٢,أ٤ ٢٣,ب ج٣ Panama

٥٥,ب٣ ٨٣,أ ب٣ ٨٧,أ ب٣ ٧٢,أ ب٣ ٧٨,ج٢ Tripel

٨٨,أ٣ ٩٧,أ٣ ٠٥,أ٤ ١٢,ب٣ تأثیر البوتاسیوم

التحلیل التجمیعي

٥٣,ب٣ ٤١,د ھـ٣ ٦٦,د- ب ٣ ٨٧,ج-أ ٣ ١٨,ھـ٣ Tenor

٩٢,أ٣ ٠٢,أ ب٤ ٢١,أ٤ ١٩,أ٤ ٢٦,ھـ٣ Panama

٣٨,ب٣ ٥٦,ھـ–ج ٣ ٧٣,د- ب ٣ ٤٨,ھـ–د ٣ ٧٤,و٢ Tripel

٦٦,أ٣ ٨٧,أ٣ ٨٥,أ٣ ٠٦,ب٣ تأثیر البوتاسیوم

Panama و ٢٠٠٢-٢٠٠١/طن٤¸٤٠و ٤¸٠٢ھـ وكان مساویا إلى /كغم بوتاسیوم٦٠مع المستوى



ISSN 1815)مجلة زراعة الرافدین - 316X) ٢٠٠٦) ٢(العدد ) ٣٤(المجلد

لى التوالي ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ) ٧(. ع
٢٠٠٣-٢٠٠٢و ٢٠٠٢-٠٢٠٠١¸٧١و ٠¸٨٢

. للموسمین األول والثاني على التوالي٠¸٣٤و ٠¸٦٣السكر األبیض والنسبة المئویة للسكر وكانت مساویة إلى 

#معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لكال الموسمین ) : ٧(الجدول 
حاصل السكر 

الكلي 
)ھـ/طن(

(%)النقاوة  حاصل الجذور  
)ھـ/طن (

حاصل األوراق 
)ھـ/ طن (

المواد الصلبة 
الذائبة الكلیة 

(%)
(%)السكر الصفات

٨١٣,**٠
٥٧٢,**٠

٠٩٣-,٠
٥٩١-,**٠٠

٨٢٢,**٠
٧١٣,**٠

٦٣٦,**٠
٧٢٣,**٠

٨١٠,**٠
٨٢٧,**٠

٦٣٤,**٠
٣٤١,*٠

حاصل السكر 
األبیض 

)ھـ/طن(
٤٩٩,**٠

٠,١٦٧
٨٨٤,**٠
٨٧٨,**٠

٥٨٣,**٠
٥٥٦,**٠

٤٣٨,**٠
٥٠٦,**٠

٨٩٤,**٠
٩١١,**٠

حاصل السكر 
)ھـ/طن(الكلي 

٠,٢٩٤
٠٨٣-,٠

٠,٠٦١
٢١١-,٠

٤٥٢,**٠
٧١٧- ,**٠

٥٨٨,**٠
٣٤٣,*٠

(%)النقاوة 

٥٨٦,**٠
٥٤٧,**٠

٣٣٤,*٠
٥٢١,**٠

٥٨٤,**٠
٦٠٦,**٠

حاصل الجذور 
)ھـ/طن(

٤٤٥,**٠
٥٥١,**٠

٤٥٢,**٠
٤٥٥,**٠

حاصل األوراق 
)ھـ/طن(

٤٥١,**٠
٤٠٥,*٠

المواد الصلبة 
الذائبة الكلیة 

(%)
٠‚٠٥معنوي تحت مستوى احتمال * الزراعي األول وإلى األسفل الموسم الزراعي الثاني ، الرقم إلى األعلى یمثل الموسم # 
٠‚٠١معنوي تحت مستوى احتمال ** 

EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZER ON NEW VARIETIES OF SUGAR
BEET (Beta vulgaris L.)

Ayad T. Shaker
Field Crop Dep., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
Field experiment was carried out at Rashedia field, Ninavah during 2001—2002

and 2002-2003 with clay loam soil to study the effect of different level of potassium
fertilizer (0.0,30,60 and 90kg ha-1) on growth and yield of three sugar beet varieties
(Tenor, Tripel which are monogerm and Panama is multigerm ).Results indicated that
root yield, sugar percentage and total sugar yield had significant effect over two 30 and
60kg ha-1 potassium fertilizer, while total soild soluble material and extractable sugar
yield were significant under 30,60or 90kg ha-1of potassium. It had noted a reduction in
juice purity percentage when it used 90kg ha-1 of potassium. Tenor and Panama
varieties had to excel in root yield, sugar percentage and total sugar yield, also Panama
variety had to surpass in total solid soluble material and extractable sugar yield.
Significant result was obtained in extractable sugar yield when it used all the different
level of potassium (30, 60 or 90kg ha-1) with Panama variety. There is a significant and
positive correlation between total sugar yield with the sugar percentage and root yield.
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Also extractable sugar yield had correlation with the percentage of total solid soluble
material and root yield.
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