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 ملخص
نفذت جتربة حقلية يف احد البيوت البالستيكية ملنطقة املسيب مشال 

يف تربة رملية مزجية  ، 2016/2017حمافظة بابل وللموسم الزراعي 
)صفر ، لدراسة تأثري رش ثالثة  مستويات من التسميد بعنصر املنغنيز 

( بأستعمال كربيتات املنغنيز املائية  وأربعة ¹‾ملغم منغنيز.لرت 40،  20
 20،  10مستويات من املادة العضوية )هيومات البوتاسيوم( )صفر ، 

(  وتداخلهما على بعض مؤشرات منو   الطماطم ¹‾مل.لرت 30، 
يوم ، صممت التجربة  20وحاصلها صنف شهرية وبأربعة  رشات كل 

وقورنت   RCBDيم القطاعات العشوائية الكاملةوفق تصم
 % .5ومبستوى معنوية  L.S.Dاملتوسطات بأختبار اقل فرق معنوي 

 40اشارت النتائج اىل تفوق معاملة رش املنغنيز مبستوى )        
( معنويا يف زيادة متوسطات  أطوال  النبات ، اعداد االوراق ¹‾ملغم.لرت

زن اجلاف للمجموع اخلضري وحمتوى االوراق واملساحة الورقية للنبات والو 
من الكلوروفيل ونسبة املادة اجلافة يف االوراق وعدد النورات الزهرية وعدد 
االزهار بالنورة وعدد الثمار يف النبات ووزن الثمرة وحاصل النبات 

ورقة ،   42.7سم ،  212.65وحاصل املرت املربع وبأعلى قيم بلغت 
% ، spad   ،11.8 45.03 غم ، 185.9،  2دسم 172.6

  4.880غم ،  101.8مثرة ،  47.6زهرة ،  11.7نورة  ،  10.2
بالتتابع ، وهو نفس سلوك معاملة الرش   2كغم.م  16.252كغم و 

( يف مجيع الصفات 1-مل.لرت 30هبيومات البوتاسيوم اذ تفوقت املعاملة )
 180.2ورقة ،  44.4سم ،  226.4اعاله واعطت اعلى قيم بلغت 

نورة ،  spad  ،11.8 ، %10.3 46.53غم ،  196.4،  2سمد
 17.862كغم ، و   5.394غم ،  105.5مثرة ،  51زهرة ،  11.7
بالتتابع . اما معامالت التداخل فقد اظهرت تفوق معاملة  2كغم.م

هيومات   1-مل.لرت 30+   1-.لرتMnملغم  40الرش بتوليفة من )
 ميع الصفات اعاله .البوتاسيوم ( واعطائها اعلى القيم جل

 منغنيز ، هيومات البوتاسيوم ، الطماطم ، شهرية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Afield experiment was conducted in a plastic 

house in Al-wattifiyah / Babylon Province 

during 2016/2017 season , soil texture was 

Loamy Sand with 3 levels of manganese 
element (0 , 20 , and  40 mg .L

-1
) using 

MnSO4.4H2O, and 4 levels of  potassium 

humate (0 ,10 , 20, and 30 ml.L
-1

) , and their 
interaction on some vegetative and yield  

parameters of tomato plant Shahira  variety. 

Four spraying date among 20 days each, The 

experiment design was according to RCBD 
with three replicates, means were  compared 

using L.S.D at 0.05 probability level. 

 The result showed, the treatment (40 mg Mn 
.L

-1
) has significant increases in plant height 

, total leaf number , leaf area , plant dry 

matter , leaf content from chlorophyll, leaf 
dry matter percent , inflorescence number 

per plant , and number of flowers per  

inflorescence, number of fruit per plant , 

fruit weight , total yield of plant , and total 
yield per m

2 
 gave high value was 212.65 cm 

, 42.7 leaf , 172.6 ds
2
 , 185.9 gm , 45.03 spad 

, 11.8 % ,10.2 inflorescence , 11.7 flowers , 
47.6 fruits , 101.8 g m , 4.880 kg , and 

16.252 kg.m
2
 respectively . While potassium 

humate  spraying  treatment 30 ml.L
-1

 gave 
high value to same parameters above with 

226.4 cm , 44.4 leaf , 180.2 ds
2
 , 196.4 gm. , 

46.53 spad , 11.8 inflorescence , 10.3 

flowers , 51 fruits , 105.5 gm. , 5.394 kg , 
and 17.862 kg.m

2 
respectively . The 

interaction treatment (40 mg Mn .L
-1  

+ 30 

ml.L
-1

 potassium humate) shows the highest 
value of all parameters mentioned  above.  
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