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Dahlia hybridaتأثیر الرش بالباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في نمو نباتات الدالیا  
باستخدام طریقتین لإلكثارEdinburghصنف 

صفات الجذور المتدرنة-٣
عمار عمر األطرقجيھالة عبدالرحمن عبد القادر

ة الموصلجامع/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق

الخالصة
Dahlia hybrida cv. Edinburgh

اإلكثار باستخدام نباتات ناتجة من 
/م٢٠أو ١٠أو

لتر/غم٠,٥٠أو ٠,٢٥أوبتراكیز صفرMicronate 15باستخدام سماد الصغرى 
. المتدرنة

األتيأش.مكررات وثالثة نباتات للمكرر لى  ئج إ رت النتا :ا
ذر متدرن١٧,٠٢و ١٥,٩٨معنویاً في الحصول على أكبر عدد للجذور المتدرنة  اعة /ج لزر مي ا موس ل بات  ن

/جذر متدرن١١,٨٤و ١٢,١٤على التوالي مقابل 
من الدرناتا تجة  ات النا لى النبات نة ع تكو لم نة ا در لمت لجذور ا وعي ل ن لوزن ال اف وا لج طب وا . لر

و ١٣,٣٣
تحصلة منالقیم الممقابلموسمي الزراعة، على التوالي٪ وزن رطب ل٩,٩٥

/ملغم٢٠أدى.ن الدرنات
نسبة االنیولین المتدرنة ووزنھا الرطب في الموسم األول والثاني، وزیادة في 

ان لرش وتظھر صفات الوزن الجاف ون ك
/غم٠,٥٠النباتات بالعناصر بتركیز 

لجذور اأنفي موسمي الزراعةنیولیناال
وت على متداخال مع العناصر الصغرى المتدرنة للنباتات الناتجة من العقل والتي رشت بالباكلوبترازول أو  ت اح

.٪ على التوالي٧٤,٩٧و ٧٨,٣٠من االنیولین وبلغت كمیات أكبر

المقدمة
ات تراكیب ذمعمرة العشبیة النباتات المن، وھي Asteraceaeحد أفراد العائلة المركبة تعد الدالیا أ

في تركیبھا الشكلي للجذور االعتیادیةةمشابھحقیقیة ا، والتي تعد جذورمتضخمة تحت سطح التربة
ى ساكنة بعد موت وتبقاألولتتكون في موسم النمو إذBiennialھذه الجذور تكون محولةّ ، ووالتشریحي

جدیدة تعتمد في نموھا اى التاج أفرع، وفي موسم النمو التالي تكون البراعم الموجودة علاألجزاء الخضریة
جدیدة ان جذوروي على الغذاء المخزون في الجذور القدیمة والتي سوف تضمحل خالل موسم النمو لتكاألول

.)٢٠٠٢وآخرون، Hartmannو ١٩٨٥، CockshullوRunger(ء للموسم التالي تخزن الغذا
یمكن استخدام الدرنات الجذریة كاملة إذ، خضریانباتات الدالیا ق أخرى عدیدة في إكثارائتستخدم طر

Mc(لساق القدیم أو بعد تقسیمھا بحیث یحتوي كل جذر متدرن على جزء من قاعدة ا Neilan ،٢٠٠٠(،
ساقیة ناتجة من نمو الفروع على منطقة التاج ال، والتي قد تكون عقاإلكثاركذلك تستخدم العقل الساقیة في 

Heel، أو عقل مع كعب )١٩٨٧طواجن ، (سم ١٠العقل بطول تقطعإذسم ٢٠طول إلىبعد وصولھا 
cutting لتجنب اإلصابة باألمراض)Rowlands ،أو باستخدام العقل الورقیة البرعمیة ) ١٩٩٩Leaf–

bud cutting)Hartmann ،٢٠٠٢وآخرون(.
oligofructoseوالذي ھو Inulinتخزن الدالیا في درناتھا الجذریة السكریات بشكل إنیولین 

٣٥–٢٥، إذ یكون في نباتات ذوات الفلقتین بشكل سلسلة مستقیمة مكونة من fructanویعرف بالفركتان 

.٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ٢٩/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
.البحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول 

،)١٩٩٩، Smeekensو Vijn(بجزئیة كلوكوز ومنتھیة) ٢،١(–بیتاجزیئة فركتوز مرتبطة مع بعض برابطة
.)١٩٩٧، KaurوGupta(إنیولین٪ من وزنھا الرطب ٢٠–١٥درنات الدالیا تحتوي على أنإلىوتشیر المصادر 
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فقد النمو، ستجیب لمعوقات الدالیا تنباتاتنمو الجذور المتدرنة فيأنإلىید من الدراساتدالعأشارت 
Dahliaتكوین درنات نبات الدالیاأنإلى) ١٩٦٩(HessوMoserأشار  variabilis 'sneezy' تأثرقد

ل ككون البرعم الزھري ومرحلة تولثالث مرات فيAlarاألالرببرش النباتات الناتجة من العقل المجذرة
ع تدرن الجذور عندما كانت یشجتإلىلتر، إذ أدت/ملغم٥٠٠٠و٢٥٠٠و ١٠٠٠وبتراكیز یوماً ١٤
تات نامیة تحت ظروف النھار الطویل فقط، ولكنھ أعاق تدرن الجذور تحت ظروف النھار القصیر، النبا

حین ذكرفيالنباتات ضوئیاً للتدرن من عدمھ، التدرن یعتمد على تحفیزفياألالرتأثیر أنإلىوأشارا 
Biranحامض االبسیسك استخدامأن) ١٩٧٢(وآخرونAbscisic Acidر و لت/ملغم١٠٠بتركیز

(SADH) Succinic acid-2, 2-di-methylhydrazid لتر قد حفز نباتات الدالیا /ملغم٥٠٠٠بتركیز
ضعف وزن الدرنات المتكونة إلىالنامیة تحت ظروف النھار الطویل من تكوین الدرنات والتي وصل وزنھا 

نبات لالخضريرش المجموع أن) ٢٠٠٠(وذكر طواجن وعبد العباس ،حت ظروف النھار الطویل فقطت
Dahliaالدالیا  variabilis L. ة معنویة في معدل عدد دیازإلىالر، قد أدیااألوأبالسایكوسیل
١٠٠٠السایكوسیل بتركیز لتر و/ملغم٢٠٠٠و١٠٠٠بتركیز األالراستخدام كل من نبات عند /الدرنات

زیادة معنویة في قطر إلىلتي أدت لتر فقط ھي ا/ملغم١٠٠٠، ولكن المعاملة بالسایكوسیل بتركیز لتر/ملغم
.لھاالدرنات والوزن الرطب والجاف

٤٠)١٩٨٣(Mukherjeeو Bhattacharjeeأوصى 
NPKإلىأنكما و،P2O5/كغم٥٠/كغم
االإذولكن بكمیات صغیرة، Fe ،Zn ،Cu ،Clر أخرى مثل عناصإلىتحتاج فإنھا

آخرون، Ahmed(عالقة مباشرة بالنمو واإلزھارھل ترب إلى،)٢٠٠٤و
و ٢٠٠٢، Syversonو١٩٨٧(٨٦,٥–pH٦رقم 

Hankins ،٢٠٠٥(،ذكر قد وStevens)برقم أن)١٩٩٥
pH أنإلىوأشار،٧,٥-٥,٥الوسط الزراعي والذي یتراوح

تربة،بعد ظھور النموات فوق والحصاد لذلك تسمد قبل بدایة النمو ثم األزھارخضري ثم تكوین  وقد سطح ال
Gibson)٢٠٠١ ( وPrasad وPower)١٩٩٧ (

أنBedding plantspHاألحواضنباتات 
لىإتؤدي ٦,٥من أكثرإلىالوسط pHوان زیادة قیمة ٦,٢-٥,٦ضمن حدود 

BوCuوFeوMnوZn، وبینClarkوBurge)٢٠٠٢ (Sandersonia
aurantiaca ذات أوساطباستخدامpH قل عدد الدرنات، إنتاجذلك على وتأثیر٦,٥-٤,٥یتراوح من

pHلوسط وسط، وكان pH،ا ال
pH ،لوسط CaوNإذا

و،CupHMgوZnو Mnو
لغم١٥٠-١٧٣٠بھیئة حامض البوریك نالبوروضافة إأن) ١٩٨٨( -Mn/م

EDTAلتر والزنك بھیئة /ملغم٣٧٥-٧٥٪ بتركیز ١٢Zn-EDTAأدت،لتر/ملغم٢٢٥-٤٥٪ بتركیز ١٤
Dahlia للصنف

Moon light sonata، د وجد نبات لأن) ١٩٩٦(وآخرون Mostafaوق
Polianthes tuberosa 'Double'إلىأدىلتر/ملغم٩٠بتركیز البورونب

، على /٢٣,٣و ٥٤,٠/٢٤,٧و ٤٤,٠
.أعالهوالكریمات عند المعاملة للكورمات التوالي، فضال عن زیادة الوزن الرطب 

زھار وكنبات ألونظرا ألھمیة النبات من الناحیة التنسیقیة واستخدامھ في الزراعة في الحدائق وقطف ا
المقارنة بین :، فقد أجریت ھذه الدراسة بھدفت حول الموضوع وندرتھا في العراقأصص ولقلة الدراسا

تأثیر استخدام معوق النمو الدرنات، وللنباتات في إنتاجھا الساقیة مصدراستخدام الدرنات الجذریة أو العقل 
تقییم محتوى الدرنات الجذریة من الحاصل من الدرنات، والباكلوبترازول والعناصر الغذائیة الصغرى في 

.االنیولین بفعل المعامالت موضوع الدراسة

البحث وطرائقھالمواد 
على نبات ٢٠٠٥و ٢٠٠٤شتل النور خالل موسمي الزراعة م/أجریت التجربة في مدینة الموصل

اإلكثارطریقة : شتملت التجربة دراسة العوامل التالیةوقد إ،Edinburghصنف Dahlia hybridaالدالیا 
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خرى ناتجة من عقل ساقیة طرفیة تم جة من زراعة درنات جذریة مباشرة وأالمقارنة بین نباتات ناتإذ تم
لرش بالباكلوبترازول فقدواسم نامیة على الدرنات الجذریة،١٢-١٠من نموات بطولتجذیرھا بعد أخذھا 

٢٠و١٠صفر و: ز من الباكلوبترازول ھيأزواج من األوراق بثالثة تراكی٧-٦رشت النباتات في مرحلة 
الرشة شھراً من٢، وكررت عملیة رش النباتات بالتراكیز أعاله بعد مرور نبات/مل١٠٠لتر باستخدام /ملغم
الصغرى بثالثة تراكیز من العناصر الغذائیة عناصر الغذائیة الصغرى الرش بالوى في السنة الثانیة،األول
من إنتاج شركة(١٥Micronateیكرونیت وذلك باستخدام سماد الملتر /غم٠,٥٠و ٠,٢٥صفر و : ھي

Al-Qawafel Ind. Agr. Est./الصغرى المخلبة ذائیةالحاوي على خلیط من العناصر الغ) األردن
Micronutrient Mix EDTAرباعي حامض الخلیك وحامض الستریك األمینثیلین ثنائي بواسطة أ

Citric Acid Chelation، ٠,٥%) بنسبة مئویة(إذ یحتوي علىFe ٢,٣٠وMn٠,٦٧وCu٠,٧٨و
Zn ٠,٣٨وMg ٠,٠٩وB ، ى دفعتینذي قسم علمل لكل تركیز أعاله وال١٠٠رش كل نبات بمقدار
أضیفت وىاألولبعد شھر من الرشة : الدفعة الثانیةوراق، وأزواج من األ٧-٦عندما كونت النباتات : ىاألول

معاملة عاملیة وھي التداخل بین ١٨اشتملت التجربة على .محالیل الرشإلىTween 20المادة الناشرة 
Factorialالمنشقةعشوائیة الكاملة داخل القطع القطاعات الالعوامل أعاله، ونفذت التجربة العاملیة باستخدام 

Experiment Within Split Plot in Randomized Complete Block Design بأربع مكررات
.وثالثة نباتات للمكرر

غم في ٢±٦٥سوریا وزنھا /استخدمت درنات جذریة متجانسة من إنتاج شركة أبصال غوطة دمشق
سان نی٥آذار و٢٦سم في ٣٠زرعت في أصص فخاریة قطر وغم في السنة الثانیة، ٢±٧٥ى و األولالسنة 

زراعة أسابیع من ٤بعد وذلكل على النباتات الناتجة من العقلوتم الحصولموسمي الزراعة، على التوالي،
٤-٣سم حاویة على ١٢-١٠نمو الفروع جمعت منھا العقل الطرفیة التي كانت بطول لدرنات الجذریة وا

لمراقد أسابیع على زراعة العقل في ا٣وبعد مرور بھدف تجذیرھا،واج من األوراق الكاملة االتساعأز
سم من سطح التربة ٥زرعت الدرنات الجذریة على عمق .واستخدمت في الدراسةالعقل المجذرةقلعت

رع في أصص فخاریة قطر  كغم ١٧حاویة على سم٣٠كذلك العقل المجذرة فقد زرعت سطحیة وكلتاھما زُ
. ٣:١حجمیھ كامل التحلل بنسبة ) أغنام(من الوسط المجفف ھوائیا والمكون من تربة حدائق وسماد حیواني 

وضعت األصص تحت ھیكل بیت بالستیكي مغطى بالنایلون الزراعي الشفاف مفتوح من جانبین، للحمایة 
بدایة كانون إلىمن أیار وابتدءایة خضراء من االنجمادات واألمطار الغزیرة، واستعیض عنھ بشبكة زراع

تم قیاس درجات الحرارة . ٪١٥والتي خفضت شدة اإلضاءة الطبیعیة عند مستوى األصیص بمقدار األول
العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة خالل مدة الدراسة وذلك باستخدام جھاز قیاس الحرارة والرطوبة 

مْ للموسم ٢١,٠-١٢,٠مْ والصغرى ٣٣,٤-١٦,٦ظمى ما بین جل، وقد تراوحت درجات الحرارة العالمس
تم إضافة السماد النتروجیني .مْ  للصغرى للموسم الثاني٢٣,٤-٩,٤مْ للعظمى و ٣٩,٣-١٩,٣األول و
ثالثي ت، والسماد الفوسفاتي بشكل سوبر فوسفاموسم /أصیص/NH3غم٣.٣٦وبمقدارCO(NH2)2الیوریا 
أصیص وذلك وفقا لما ذكره /Kغم ٢.١ماد كبریتات البوتاسیوم وبمقدارسأصیص، و/Pغم ١.٢وبمقدار

)Singh وGupta ،بعد تعرض المجموع الخضري األولقلعت الدرنات في نھایة شھر كانون ،)١٩٩٥
قیاساتال.سم من سطح التربة١٠إلضرار البرودة حیث قطع المجموع الخضري المتضرر على ارتفاع 

الوزن ، وحسب عدد الدرنات الجذریة المتكونة لكل نباتإذ،نبات/دد الجذور المتدرنةع:وقد شملتالتجریبیة
سجل الوزن الرطب للجذور المتدرنة بعد قلعھا وغسلھا بشكل فقد،)غم(الرطب والجاف للجذور المتدرنة 

م حساب أیام وت٣م لمدة °٧٠جید من األتربة العالقة بھا، ثم جففت في فرن كھربائي على درجة حرارة 
:حسب المعادلة التالیةوالذي قدر الوزن النوعي للجذور المتدرنة ، والوزن الجاف

=الوزن النوعي للدرنات
وزن الدرنــات في الھــــــواء

)١٩٨٨حسن، (
وزنھا في الماء-وزن الدرنات في الھواء 

ركتوز في العینة النباتیة بتقدیر الفوذلك باعتماد طریقة تحلیلیة،)٪(تركیز االنیولین في الجذور المتدرنةو
غم من الحلقة الوسطیة للجذر المتدرن بالكحول ٠,٥تم سحق فقد،)١٩٩٩(Bajracharyaطریقةلوفقاً 

مقطر مل ماء٥إلیھ وأضیف٪، ثم رشح وغسل بالكحول االثیلي الحار، ثم جفف الراسب ٨٠االثیلي تركیز 
،)١٩٥٦(وآخرون Duboisالمحتوى من الفركتوز بطریقة ٪، ثم قدر ٥٢مل حامض البیركلوریك٦,٥و 

وحولت القیم نانومتر،٤٩٠ي وعلى الطول الموجSpectrophotometerوأخذت القراءات بواسطة جھاز 
وتم إجراء اختبار دنكن للمقارنة بین ) ١٩٩٦(SASباستخدام برنامج نسبة مئویة، وأجري تحلیل التباین إلى

). ١٩٩٠داؤد وعبد الیاس، (٪ وفقا لما ذكره ٥ختلفة عند مستوى احتمال متوسطات المعامالت الم
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النتائج والمناقشة
لحصول على أانھ) ١(الجدول البیانات فيیالحظ من: نبات/عدد الجذور المتدرنة ا مكن  أ

كال موسللنباتات م الدرنات مصدرنبات عند استخدا/جذر متدرن١٧,٠٢و١٥,٩٨ لزراعة، على في  ا مي 
األولإلىوتشیر النتائج . التوالي

ذر متدرن ١٥,٢٧إذ كت نتائج نبات/ج ل ، وس
/ة. الم

لغت إذ ذر متدرن١٥,٥٨و ١٥,٠٦ب /ج
./غم٠,٥٠بالعناصر الصغرى بتركیز 

اإلكثاراألولإلىل وتراكیز الباكلوبترازواإلكثار
١٦,٩٨و ١٦,٢٥إذ

لتر، على/ملغم٢٠و ١٠بالباكلوبترازول بتركیزنبات من النباتات التي مصدرھا الدرنات بعد معاملتھا/متدرن
ذر متدرن١٠,٧٤إلى /ج

.
١٦,٧٠و١٦,٤٧إذ/٠,٥٠و٠,٢٥الدرنات 

ذر متدرن١٨,٧٨و١٧,٦٢واألول/متدرن موسم الثاني/ج ل .ا

/المتدرنة
ثالثي بین العوامل موضوع الدراسةویالحظ من بیانات التداخل ال. موسمي الزراعة

األول
/١٧,٦٧إذ/غم٢٠/٠,٢٥

٩٨,٧٦والتي زادت بنسبة 
ذر متدرن٢٠,٧٧الحصول على أكبر القیم إلىوالعناصر الصغرى، وتشیر نتائج الموسم الثاني  ات عند /ج نب

اعة النباتات ا /غم٢٠/٠,٢٥لنازر
١٠٤,٦٣

.مصدرا للنباتات والتي لم تعامل بالباكلوبترازول والعناصر الصغرى
) ٢(): مغ(الوزن الرطب للجذور المتدرنة 

إذ بلغ  األول  لموسم  في ا نة  در لمت لجذور ا طب ل لر لوزن ا ٤٢٥,٩ا
ة , غم في النباتات التي مصدرھا العقل٣٤٨,٥مقابل 

٤٦١,٦و٤٠٤,٦
. /ملغم٢٠بالباكلوبترازول بتركیز

٤٥٥,٣و٤٢٠,٢
٠,٥٠/ .

للجذورغم للوزن الرطب٤٨٥,٠و٤٤٦,١الرش بالباكلوبترازول في كال موسمي الزراعة، وسجلت أكبر القیم
لرش بالباكلوبترازول وا): ١( ا و

.نبات لموسمي الزراعة لنباتات الدالیا/المتدرنة
٢٠٠٤الموسم 

اإلكثارطریقة 
تراكیز 

الباكلوبترازول 
)لتر/ملغم(

تداخل طریقة )لتر/مغ(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار

والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
اإلكثار ٠,٢٥٠,٥٠صفر

درنات جذریة
ب١٤,٧٠ج-أ١٥,٨٩د-ب١٤,٨٩و- د١٣,٣٣صفر

أ١٥,٩٨ أ١٦,٢٥أ١٧,١٥ج-أ١٦,٨٥ھـ- ج١٠١٤,٧٥
أ١٦,٩٨أ ب١٧,٠٦أ١٧,٦٧ج-أ٢٠١٦,٢٢

عقل ساقیة
ھـ١٠,٧٤و١١,٦٣و١١,٧١ز٨,٨٩صفر

ب١٢,١٤ د١٢,١٣و- د١٣,٠٧و١٢,٠٠و١٠١١,٣٣
ج١٣,٥٥ج-أ١٥,٥٩ھـ و١٢,٦٧و٢٠١٢,٣٩

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

الباكلوبترازولتأثیرأ١٦,٧٠أ١٦,٤٧ب١٤,٧٧درنات ج١٣,٤٣د١٢,١٣ھـ١٠,٨٧عقل
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تداخل الباكلوبترازول 
لعناصر الصغرىوا

ج١٢,٧٢ب ج١٣,٧٦ج١٣,٣٠د١١,١١صفر
ب١٤,١٩
أ١٥,٢٧

أ ب١٥,١١ب ج١٤,٤٣ج١٠١٣,٠٤
أ١٦,٣٢أ ب١٥,١٧ب ج٢٠١٤,٣١

أ١٥,٠٦ب١٤,٣٠ج١٢,٨٢تأثیر العناصر الصغرى
٢٠٠٥الموسم 

درنات جذریة
ب١٣,٥٨ج- أ١٧,٠٠ھـ- ب١٣,٥٠ھـ١٠,٢٥صفر

أ١٧,٠٢ أ١٧,٧٣أ١٨,٨٣أ١٨,٦٠د- أ١٠١٥,٧٥
أ١٩,٧٦أ٢٠,٥٠أ٢٠,٧٧أ ب٢٠١٨,٠٠

عقل ساقیة
ب١١,٥٥ھـ-ج١٢,٦٧ھـ-ج١١,٨٣ھـ١٠,١٥صفر

ب١١,٨٤ ب١١,٤٧د ھـ١١,٥٠د ھـ١١,٠٠ھـ-ج١٠١١,٩٠
ب١٢,٥٠ھـ- ب١٣,٠٠ھـ-ج١٢,٥٠ھـ-ج٢٠١٢,٠٠

اإلكثارتداخل طریقة 
رىوالعناصر الصغ

الباكلوبترازولتأثیرأ١٨,٧٨أ١٧,٦٢ب١٤,٦٧درنات ب ج١٢,٣٩ج١١,٧٨ج١١,٣٥عقل

تداخل الباكلوبترازول 
ىوالعناصر الصغر

ب١٢,٥٧أ ب١٤,٨٣ب ج١٢,٦٧ج١٠,٢٠صفر
أ١٤,٦٠
أ١٦,١٣

أ ب١٥,١٧أ ب١٤,٨٠أ ب١٠١٣,٨٣
أ١٦,٧٥أ١٦,٦٣أ ب٢٠١٥,٠٠

أ١٥,٥٨أ ب١٤,٧٠ب١٣,٠١ر الصغرىتأثیر العناص
.٪ ٥القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

لغم٢٠ لكال لتر/م و
ادة اإلكثاریالحظ من بیانات التداخل و.مین، على التواليالموس

قصاهإلىالوزن الرطب  كال موسمي أ وفي 
ویبدو من قیم التداخل .الزراعة

٤٨٤,٥و٤٣٧,٥إذ
٣٤٤,٣و٣١٢,٣/غم٢٠/٠,٥٠بترك

إلىوتشیر بیانات التداخل ا. لمعاملة المقارنة ولكال الموسمین، على التوالي
النباتمنغم٥٢٠,٠و٤٦٨,٧تسجیل أكبر القیم لوزن الجذور المتدرنة 

/غم٠,٥٠والتسمید بالعناصر الصغرى بتركیزلتر /ملغم٢٠بالباكلوبترازول بتركیز
.التوالي

) :()٣ (

 .
٧٥,٠٢و٧٥,٢٨

و ٦٠,٢١/غم٠,٥٠
الباكلوبترازول .غم ولكال الموسمین، على التوالي٦٤,٠٦

٧٨,٠٦
غم٦٣,٦٢لتر وقلت إلى/ملغم١٠التي مصدرھا الدرنات والتي رشت بالباكلوبترازول بتركیز

اإلكثارتأثیر طریقة ): ٢(الجدول 
.لموسمي الزراعة لنباتات الدالیا) غم(للجذور المتدرنة 

٢٠٠٤الموسم 

اإلكثارطریقة 
تراكیز 

الباكلوبترازول 
)لتر/ملغم(

تداخل طریقة )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار

والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
اإلكثار ٠,٢٥٠,٥٠صفر

درنات جذریة
ب٤٠٦,٠أ٤٣٩,٧ج-أ٤١٨,٠د-ب٣٦٠,٣صفر

أ٤٢٥,٩ أ ب٤٢٥,٨أ٤٤٦,٠أ ب٤٢٦,٠ج-أ١٠٤٠٥,٣
أ٤٤٦,١أ٤٦٨,٧أ٤٤٦,٠أ ب٢٠٤٢٣,٨

عقل ساقیة
د٣٢٠,٣د-ب٣٥٢,٨ج د٣٤٣,٨ھـ٢٦٤,٣صفر

ب٣٤٨,٥ ج٣٦٢,٢ج-أ٤٠٧,٧د-ب٣٥٢,٥د ھـ١٠٣٢٦,٥
ج٣٦٣,١ج-أ٤٠٦,٣د-ب٣٥٥,٥د ھـ٢٠٣٢٧,٥

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

تأثیر الباكلوبترازولأ٤٥١,٥أ ب٤٣٠,٠ب ج٣٩٦,٥درنات
ج٣٨٨,٩د٣٥٠,٦ھـ٣٠٦,١عقل

تداخل الباكلوبترازول 
والعناصر الصغرى

ب٣٦٣,١ج-أ٣٩٦,٢ب ج٣٨٠,٩د٣١٢,٣صفر
أ٣٩٤,٠
أ٤٠٤,٦

أ ب٤٢٦,٨ج-أ٣٨٩,٣ج١٠٣٦٥,٩
أ٤٣٧,٥ج-أ٤٠٠,٨ج٢٠٣٧٥,٦
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أ٤٢٠,٢ب٣٩٠,٣ج٣٥١,٣تأثیر العناصر الصغرى
٢٠٠٥الموسم 

درنات جذریة
ب٣٩٨,٧أ ب٤٦٠,٠ج- أ٤١٨,٣ج٣١٧,٧صفر

أ٤٤٠,٥ أ ب٤٣٧,٩أ ب٤٦٠,٣ج- أ٤٤٠,٠ج- أ١٠٤١٣,٣
أ٤٨٥,٠أ٥٢٠,٠أ ب٤٨٥,٠أ ب٢٠٤٥٠,٠

عقل ساقیة
ب٣٩١,٧ج- أ٤٠٢,٥ج- أ٤٠١,٧ب ج٣٧١,٠صفر

أ٤٢١,٤ أ ب٤٣٤,١ج- أ٤٤٠,٠ج- أ٤٣٩,٠ج- أ١٠٤٢٣,٣
أ ب٤٣٨,٣أ ب٤٤٩,٠أ ب٤٤٤,٣ج- أ٢٠٤٢١,٥

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

باكلوبترازولتأثیر الأ٤٨٠,١أ ب٤٤٧,٨ب٣٩٣,٧درنات أ ب٤٣٠,٥أ ب٤٢٨,٣ب٤٠٥,٣عقل
تداخل الباكلوبترازول 

ىوالعناصر الصغر

ب٣٩٥,٢أ٤٣١,٣أ ب٤١٠,٠ب٣٤٤,٣صفر
أ ب٤٣٦,٠

أ٤٦١,٦
أ٤٥٠,٢أ٤٣٩,٥أ ب١٠٤١٨,٣
أ٤٨٤,٥أ٤٦٤,٧أ٢٠٤٣٥,٨

أ٤٥٥,٣أ ب٤٣٨,١ب٣٩٩,٥تأثیر العناصر الصغرى
.٪ ٥قیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال ال

 .
غم والمتحصل علیھا من النباتات ال٨٢,٢٣و٧٨,٨٩

. /غم٠,٥٠و٠,٢٥
٧٩,٥٩إذاألول

فضت /غم٠,٢٥ر والتسمید بالعناصر الصغرى بلت/ملغم٢٠بالباكلوبترازول بتركیز نخ تر وا إلىل
وتشیر النتائج .تر ومن دون الرش بالعناصر الصغرىل/ملغم٢٠الرش بالباكلوبترازول بتركیزغم عند٤٩,٥٩

األولاألوزانإلى
٨٦,٦٨١٠

. /غم٠,٢٥و٢٠/٠,٥٠و
خال مع٨٦,٦٧ل

.لتر/غم٠,٢٥لتر والعناصر الصغرى بتركیز /ملغم٢٠بالباكلوبترازول بتركیز 
أن لطریقة اإلكثار تأثیر بالغ في الوزن ) ٤(یالحظ من البیانات في الجدول : الوزن النوعي للجذور المتدرنة

للنباتات التي مصدرھا العقل والتي اختلفت معنویا ١٣,٩٥النوعي للجذور المتدرنة إذ قل وبشكل معنوي إلى 
واختلفت القیم المتحصلة من التسمید بالعناصر الصغرى فیما . ١٦,٠٨عن تلك التي مصدرھا الدرنات وبلغ 

لتر في مقابل /غم٠,٥٠عند الرش بالعناصر الصغرى بتركیز ١٦,٨٣بینھا معنویا وسجلت أكبر القیم 
حظ زیادة الوزن النوعي للجذور المتدرنة في النباتات التي مصدرھا الدرنات ویال.لمعاملة المقارنة١٣,٥٠

في النباتات التي مصدرھا الدرنات متداخلة مع الرش ١٦,٤٠و ١٦,١٣إذ سجلت أعلى القیم 
لتر، على التوالي والتي اختلفت معنویا مع جمیع القیم المتحصلة من /ملغم٢٠و١٠بالباكلوبترازول بتركیز

وسجلت .التي مصدرھا العقل متداخلة مع أي من تراكیز الباكلوبترازول المستخدمةالنباتات
في الوزن الجاف للجذور ول والعناصر الغذائیة الصغرى والرش بالباكلوبترازاإلكثارتأثیر طریقة ): ٣(الجدول 
.لنباتات الدالیالموسمي الزراعة ) غم(درنة المت

٢٠٠٤الموسم 

اإلكثارطریقة 
تراكیز

الباكلوبترازول 
)لتر/ملغم(

تداخل طریقة )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار

والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
اإلكثار ٠,٢٥٠,٥٠صفر

درنات جذریة
أ ب٧٣,٨٩أ ب٨٠,٠٠أ ب٧٥,٠٠د-ب٦٦,٦٨صفر

أ٧٤,٩١ أ٧٨,٠٦أ٨٦,٦٨أ ب٧٥,٠٠ج-أ١٠٧٢,٥٠
ج-أ٧٢,٧٨أ ب٨٠,٠٠أ٨٦,٦٨د ھـ٢٠٥١,٦٨

عقل ساقیة
ج٦٣,٦٢ب ج٦٧,٥٠د-ب٦٦,٦٨ھـ- ج٥٦,٦٨صفر

ب٦٤,٥٤ ب ج٦٥,٨٣د-ب٦٥,٠٠د-ب٦٦,٢٥د-ب١٠٦٦,٢٥
ج٦٤,١٧ج-أ٧٢,٥٠ج-أ٧٢,٥٠ھـ٢٠٤٧,٥٠

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

لباكلوبترازولتأثیر اأ٨٢,٢٣أ٧٨,٨٩ب ج٦٣,٦٢درنات ب٦٨,٣٣ب٦٨,٤٨ج٥٦,٨١عقل

تداخل الباكلوبترازول 
والعناصر الصغرى

أ٦٨,٧٦أ٧٣,٧٥أ ب٧٠,٨٤ب٦١,٦٨صفر
أ٧١,٩٥
أ٦٨,٤٨

أ٧٥,٨٤أ ب٧٠,٦٣أ ب١٠٦٩,٣٨
أ٧٦,٢٥أ٧٩,٥٩ج٢٠٤٩,٥٩

أ٧٥,٢٨أ٧٣,٦٨ب٦٠,٢١تأثیر العناصر الصغرى
٢٠٠٥الموسم 
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درنات جذریة
ب ج٦٢,٩٤د-أ٧٦,٣٣ھـ-أ٦٧,٥٠و٤٥,٠٠صفر

ب٦٢,٨١ ج-أ٦٧,٠٩ج-أ٧٨,٧٧و- د٥٧,٥٠ھـ- ب١٠٦٥,٠٠
ج٥٨,٣٩ھـ و٥١,٦٧و- د٥٧,٥٠ھـ- ب٢٠٦٦,٠٠

عقل ساقیة
أ ب٧١,٦٧أ ب٨٢,٥٠د-أ٧٢,٥٠و- ج٦٠,٠٠صفر

أ٧٥,٧٩ أ٧٦,٥٣أ ب٨٣,٣٣ھـ-أ٧١,٢٥د-أ١٠٧٥,٠٠
أ٧٩,١٧د-أ٧٧,٥٠أ٨٦,٦٧د-أ٢٠٧٣,٣٣

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

تأثیر الباكلوبترازولأ ب٦٨,٩٢ب٦٠,٨٣ب٥٨,٦٧درنات أ٨١,١١أ٧٦,٨١أ ب٦٩,٤٤عقل

تداخل الباكلوبترازول 
ىوالعناصر الصغر

أ٦٧,٣١أ٧٩,٤٢أ ب٧٠,٠٠ج٥٢,٥٠صفر
أ٧١,٨١
أ٦٨,٧٨

أ٨١,٠٥ب ج٦٤,٣٨أ ب١٠٧٠,٠٠
ب ج٦٤,٥٨أ ب٧٢,٠٨أ ب٢٠٦٩,٦٧

أ٧٥,٠٢أ ب٦٨,٨٢ب٦٤,٠٦تأثیر العناصر الصغرى
.٪ ٥القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

للجذور المتدرنة المأخوذة من النباتات التي مصدرھا الدرنات والمسمدة بتركیز ١٧,٧١ر القیم أكب
للجذور المتدرنة المأخوذة من النباتات الناتجة من ١٢,٤٧لتر، في حین قلت ھذه القیمة إلى أدناھا /غم٠,٥٠

راكیز الباكلوبترازول ومن دراسة بیانات التداخل المشترك بین ت.العقل ولم تسمد بالعناصر الصغرى
لتر /ملغم٢٠عند الرش بتركیز١٧,٥٤والعناصر الصغرى المستخدمة یالحظ أن أكبر القیم المتحصل علیھا 

وتشیر . عند معاملة المقارنة١٢,٥٨لتر وانحدرت ھذه القیمة إلى /غم٠,٥٠باكلوبترازول مع التسمید بمقدار
لجذور المتدرنة في كال طریقتي اإلكثار المستخدمة عند زیادة نتائج التداخل الثالثي إلى زیادة الوزن النوعي ل

تراكیز الباكلوبترازول والعناصر الصغرى المستخدمة في مقابل معاملة المقارنة، وبلغت أعلى القیم التي تم 
لتر /ملغم٢٠في النباتات التي مصدرھا الدرنات والتي رشت بالباكلوبترازول بتركیز١٨,٠٠الحصول علیھا 

للجذور المتدرنة المأخوذة من النباتات ١١,٤٧لتر وقلت ھذه القیمة إلى /غم٠,٥٠صر الصغرى بتركیزوالعنا
.التي مصدرھا العقل ومن دون الرش بالباكلوبترازول والعناصر الصغرى

) ٥(تشیر النتائج في الجدول ): ٪(تركیز االنیولین في الجذور المتدرنة
و ١٣,٣٣ت

٧,٤٦و ٩,٩٥٨,٩٤
 .

. تركیز الباكلوبترازول المستخدم
٪ عند ١٠,٥٦و١٢,٢٧

كال موسمي الزرا/غم٠,٥٠التسمید بمقدار ل تر و . ل
المستخدمة،إلى زیادة قیم نسبة االنیولین في الجذور المتدرنة في مقابل معاملة المقارنة وفي كال طریقتي اإلكثار

ي ن النوعاإلكثار): ٤(الجدول 
.لنباتات الدالیاللجذور المتدرنة لموسم الزراعة

اإلكثارطریقة 
كیز تر

الباكلوبترازول 
)لتر/ملغم(

اإلكثارطریقة تداخل )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
والباكلوبترازول

تأثیر 
طریقة 
اإلكثار ٠,٢٥٠,٥٠صفر

درنات جذریة
أ ب١٥,٧١أ ب١٧,٧٠ھـ- أ١٥,٧٣و- د١٣,٦٩صفر

أ١٦,٠٨ أ١٦,١٣أ ب١٧,٤٤ھـ- أ١٥,٩٥ھـ- أ١٠١٥,٠٠
أ١٦,٤٠أ١٨,٠٠د- أ١٦,٢٩ھـ- ب٢٠١٤,٩٢

عقل ساقیة
ج١٣,٠٩ھـ- ب١٤,٧٤ھـ و١٣,٠٦و١١,٤٧صفر

ب١٣,٩٥ ب ج١٤,٣٩ھـ- أ١٦,٠١و- ج١٤,١٨ھـ و١٠١٣,٠٠
ب ج١٤,٣٧ج- أ١٧,٠٩ھـ و١٣,٠٨ھـ و٢٠١٢,٩٥

طریقة تداخل
والعناصر اإلكثار

الصغرى

أ١٧,٧١ب١٥,٩٩ب ج١٤,٥٣درنات
تأثیر الباكلوبترازول

ب١٥,٩٤ج د١٣,٤٤د١٢,٤٧عقل

تداخل 
الباكلوبترازول 

والعناصر 
الصغرى

أ١٤,٤٠ج- أ١٦,٢٢ھـ- ج١٤,٤٠ھـ١٢,٥٨صفر
أ١٥,٢٦أ ب١٦,٧٢د- ب١٥,٠٦د ھـ١٠١٤,٠٠

أ١٥,٣٩أ١٧,٥٤ج د١٤,٦٨د ھـ٢٠١٣,٩٤

أ١٦,٨٣ب١٤,٧١ج١٣,٥٠تأثیر العناصر الصغرى
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.٪ ٥مستوى احتمال سب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت تختلف معنویاً حالھة لكل عامل أو تداخالتھا القیم ذات األحرف المتشاب

لغم٢٠٪ في النباتات التي مصدرھا ا١٦,٦٠وبلغت أعلى القیم  . /م
إوتباینت استجابة النباتات وفقا لطریقة 

١٤,٤٧و١٣,٥٩القیم
لغم٢٠وان رش النباتات بالباكلوبترازول بتركیز. لتر، على التوالي/غم٠,٥٠و٠,٢٥بتركیز  تر متداخال /م ل

/غم٠,٥٠و ٠,٢٥مع التسمید بالعناصر الصغرى بمقدار 
١٦,٨٥و ١٤,٦٩

. عن جمیع قیم التداخالت األخرى
لغم٢٠ /م

.٪١٨,٥٥لتر إذ بلغت /غم٠,٥٠
ن اكبر عدد م ّ تكو

لجذور وان ذلك تزامن مع زیادة وزنھا الرطب والجاف) ١( نوعي ل لوزن ال ا رطب و ل ا لوزن  ا األول و موسم  ل ا في 
)٤و٣و٢(ول االجدالمتدرنة في الموسم الثاني

وصفي ) ١٩٨٢()٢٠٠٨عبدالقادر واألطرقجي،(الفروع للنبات  اب و وخط
، وقد أن االھتمام بالنمو الخضري لنبا) ١٩٨٨(

)٢٠٠٥(Tsegawالحظ 
ّ الوزن النوعي مؤشر جیدموجب بین الوزن النوعي ونسبة المادة الجافة، وعد

وأالجافة،
El -Ashry)١٩٩٩ (

) ٢٠٠٥(Tsegaw/الدرنات

Fletcher ١٩٨٢(وآخرون (

Purohit)١٩٨٦ (
التي تحدث مراحل بناء الجبرلینات، السیما تثبیط عملیات األكسدةأن یكون لتثبیط تفاعالت األكسدة في المحتمل

والذي،Kaurenalو Kaurenolو Kaureneفي المایكروسوم لكل 

رش بالباكلوبترازاإلكثارتأثیر طریقة ): ٥(الجدول  ل وا
.زراعة لنباتات الدالیااللموسمي ر المتدرنة في الجذو)٪(

٢٠٠٤الموسم 

اإلكثارطریقة 
تراكیز 

الباكلوبترازول 
)لتر/ملغم(

تداخل طریقة )لتر/غم(تراكیز العناصر الصغرى 
اإلكثار

والباكلوبترازول

تأثیر طریقة 
اإلكثار ٠,٢٥٠,٥٠صفر

درنات جذریة
ج٧,٣٨ـ وھ٧,٠٠و- د٨,٧٣و٦,٤٠صفر

ب٨,٩٤ ج٧,٤٨و- د٨,٠٥و- د٧,٩٣و١٠٦,٤٥
ب١١,٩٧أ ب١٥,١٥ھـ- ب١٢,٥٣و- د٢٠٨,٢٣

عقل ساقیة
ب١٠,٧٨و- ب١١,٩٣و- ب١١,٣٣و- ج٩,١٠صفر

أ١٣,٣٣ ب١٢,٦٢د- ب١٢,٩٣ھـ- ب١٢,٦٠ھـ- ب١٠١٢,٣٣
أ١٦,٦٠أ١٨,٥٥أ ب١٦,٨٥ج- أ٢٠١٤,٤٠

اإلكثارریقة تداخل ط
والعناصر الصغرى

تأثیر الباكلوبترازولب١٠,٠٧ب ج٩,٧٣ج٧,٠٣درنات
أ١٤,٤٧أ١٣,٥٩أ ب١١,٩٤عقل

تداخل الباكلوبترازول 
والعناصر الصغرى

ب٩,٠٨ب٩,٤٦ب١٠,٠٣ب٧,٧٥صفر
ب١٠,٠٥
أ١٤,٢٨

ب١٠,٤٩ب١٠,٢٦ب١٠٩,٣٩
أ١٦,٨٥أ١٤,٦٩ب٢٠١١,٣١

أ١٢,٢٧أ١١,٦٦ب٩,٤٨تأثیر العناصر الصغرى
٢٠٠٥الموسم 

ب٧,٤٦ب٧,١١أ ب١٠,٢٣ھـ- ج٦,٤٣ھـ٤,٦٧صفردرنات جذریة
ب٧,٦٠أ١٠,٨٧ھـ- ج٦,٥٧ھـ١٠٥,٣٧
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ب٧,٦٦ج-أ٩,٨٠ھـ-ب٧,١٠د ھـ٢٠٦,٠٧

عقل ساقیة
أ٩,٥٣أ١٠,٥٧د-أ٩,٢٣د-أ٨,٨٠صفر

أ٩,٩٥ أ١٠,٦٠أ١٠,٦٠أ ب١٠,٥٠أ١٠١٠,٧٠
أ٩,٧٢أ١١,٣٠د-أ٩,١٠د-أ٢٠٨,٧٧

اإلكثارتداخل طریقة 
والعناصر الصغرى

تأثیر الباكلوبترازولأ١٠,٣٠ب٦,٧٠ب٥,٣٧درنات
أ١٠,٨٢أ٩,٦١أ٩,٤٢عقل

تداخل الباكلوبترازول 
ىوالعناصر الصغر

أ٨,٣٢أ ب١٠,٤٠ج٧,٨٣ج٦,٧٣صفر
أ٩,١٠
أ٨,٦٩

أ١٠,٧٣ج-أ٨,٥٣ب ج١٠٨,٠٣
أ١٠,٥٥ب ج٨,١٠ج٢٠٧,٤٢

أ١٠,٥٦ب٨,١٦ب٧,٣٩تأثیر العناصر الصغرى
.٪ ٥القیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

ي یعد احد أوجھ فعل عدد من والذ
أنإذ، 

gibberellin-like substances املة
أن) ١٩٧٢(Lovellو Boothفقد ذكر . الدرنات

ن
ABAوGAأن ) ١٩٧٥(BiranوHalevyوقد بین الدرنات تقلل من قوة سحب وتراكم نواتج التمثیل فیھا

وبینا ،یسیطران بشكل مباشر في تدرن الجذور لنبات الدالیا وذلك بتحدید الجھة التي تتراكم فیھا نواتج التمثیل
ABAالداخلي .

آخرون Visserیز بعض األنظمة األنزیمیة التي تشارك في بناء النشا وفقا لما ذكره الباكلوبترازول في تحف و
)١٩٩٤ .(

وصفي  اب و أكد خط ات ، وقد  في النب رى  آخرون Ahmedو ) ١٩٨٨(األخ اصر أن) ٢٠٠٤(و لعن فة ا إلضا
Fe وZn وCu وB وMn

.SinghوBahatia)١٩٧١ (
ChicoryChicorium intybus L..

MnوMgوCoوNiFructosyl-
transeferaseglucofructosans ،ذ ازدادت إ

٢٠٤,٧٪ و ٢٠٠٪ و ٢١١,٦
.المقارنة عند عدم توافر تلك العناصر

نسبة االنیولین في جذور النباتات الناتجة من العقل كانت اكبر أنإلى) ٥(تشیر البیانات في الجدول 
لتزامنھا مع زیادة ، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقا رنة للنباتات الناتجة من الدرناتالجذور المتدمن نسبتھا في

في عملیة البناء الضوئي زیادة وبالتالي، )٢٠٠٨القادر واألطرقجي،عبد(الكلوروفیل في األوراق لتركیز 
ناتجة من العقل كانت اقل النباتات الأن، فضال عن ذلك المخزنةوالتي ھي مصدر الكاربوھیدرات األوراق 

أنوالذي من المحتمل )٢٠٠٨األطرقجي و عبدالقادر،(الجافة لألزھار في عدد األزھار ونسبة المادة 
ویؤید ذلك . لعدم استنزافھ في األزھارإنیولینالفائض من المواد الكاربوھیدراتیة قد تراكم في الجذور بشكل 

Baert وNotte)٢٠٠٢ ( وMonti وآخرون)التسمید أنوأظھرت النتائج ،على نبات الخرشوف) ٢٠٠٢
دور العناصر إلىزیادة نسبة االنیولین في الجذور المتدرنة، والذي قد یعود إلىبالعناصر الصغرى أدى 

وبالتالي ) ٢٠٠٦وآخرون، Arif(ي تراكم نواتج التمثیل الغذائي الصغرى في تشجیع النمو الخضري وبالتال
تراكم كمیات من ) ٢٠٠٣(وآخرون Cuzzuolالمخزن، ویؤید ذلك ما لحظھولینكمیات اكبر من االنی

في األعضاء تحت التربة والتي أطلق علیھا تسمیة Vernonia herbaceaكبیرة من االنیولین في نبات 
Rhizophores كغم ٢٤عند تسمید النباتات بسماد نتروجیني بمقدارN/ویؤید ما ذكر سابقا .ھكتار

Kerepesi وGaliba)اللذان أشارا إلى أن العوامل التي تزید من فاعلیة البناء الضوئي وتثبیت ) ٢٠٠٠
.في النباتالكاربون تؤدي إلى تراكم كمیات اكبر من االنیولین

EFFECT OF PROPAGATION METHODS, SPRAYING WITH
PACLOBUTRAZOL AND MICRONUTRIENT ON GROWTH OF

Dahlia hybrida cv. Edinburgh,
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3-TUBEROUS ROOTS CHARACTERS
H. A. Abdel-Kadir A. O. Al - Atrakchii

Hort. and landscape design Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul University

 ِ◌ ِ ◌ABSTRACT
This study was carried on Dahlia hybrida cv. Edinburgh, to compare two

propagation methods, application of paclobutrazol PBZ at 0, 10 and 20 mg/liter and
micronutrients at concentrations 0, 0.25 and 0.50 g/liter on tuberous roots growth.
The results can be summarized as follows: The plants propagated by tuberous roots
gave significant increase in roots number, fresh and dry weight and specific weight.
But tuberous roots of plants propagated from cuttings contained higher percentage
of Inulin  13.33 and 9.95% dry weight for two seasons, respectively. Tuberous roots
taken from plants treated with 20 mg/liter PBZ gave largest number of tuberous
roots and heaviest fresh weight, in addition to Inulin percentage.
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