
 
STOLLER ENTERPRISES, INC. 

 ١ من ١صفحة  -) ٤(لغة النبات 

 
Middle East Office: 9, El Shahid / Abdel Moniem Ismail St., Suite # 1, Golf Area, Heliopolis, Cairo, Egypt. 

Tel & Fax: (+ 202) 4147599 – 4194265 - 4153410 - E-mail: a.elshiati@stollerme.com ♦ www.stollerusa.com ♦ www.stollerme.com 
 

 

 

)٤(א
 

 واتجاه نموها... الجذور     
 

 :دائما ما نسأل المزارع السؤال اآلتي 
 

  بعد الزراعة على آمية المحصول النهائي ؟ السائدةهل تؤثر الظروف الجوية
 

  نعم .. في معظم األحيان تكون اإلجابة
 

 . يوم األولى بعد الزراعة٢٠الـ  خالل ًا وجافئًان الجو داف فنحن نرغب في أن يكو..!إذا آانت الزراعة في ارض رطبة ذلك 
 

 لمــــــاذا ؟
 

 .إلي اسفلألن هذا الجو يجعل الجذور تنمو وتمتد بعمق 
 

 لمـــــاذا ؟
 

 .ألنها تحاول الحصول على الماء
 

 لمــــاذا ؟
 

 ! ..ال أعرف.. تكون إجابة المزارع 
 

 !!فر الظروف الجوية السابق ذآرها اولكن دائما أحصل على إنتاج عالي عند تو
 

 !! الهرمونات  .. السبب هو سليمة،ةمالحظن هذه الإ
 

 Indol( و  ABA )Abscisic Acid ( دافئ وجاف فإنه يزيد من معدل إنتاج هرموناتجوعندما ينمو النبات الصغير في ف
Acetic Acid ( IAA إلي اسفلالتي تجعل الجذور تنمو وتمتد بعمق. 

 

 

 

 . وتتجه الجذور إلي النمو السطحي  يتغير،إنتاج الهرمونات فإن معدل ،ات الصغير في وسط رطب ملئ بالماءما ينمو النبعندأما 
 

  يوم األولى بعد اإلنبات هي التي تحدد اتجاه نمو الجذور طوال الفترة الباقية من عمر النبات ١٥إن آيفية نمو الجذور خالل الـ        أى 
 ! باألرض       

  ! مذهلةسابقًا ما ذآرأن اآلثار المترتبة على  آما 
  

، إذا آانت التربة جافة لفترة طويلة بعد الزراعة، في حين تقل قدرة النباتات )الجفاف(مقاومة العطش حيث تزداد قدرة النباتات على 
 .راعة، إذا آانت التربة رطبة ومليئة بالماء لفترة طويلة بعد الز)الجفاف(على مقاومة العطش 

 

 :  اّالنســــــؤالوال
 

  حتى إذا آانت التربة رطبة ومليئة بالماء ؟،نمو في تربة جافة ونجعله يعتقد انه ي،هل هناك أي وسيلة أو طريقة نخدع بها النبات
 

 !  نعم :اإلجـــــابةإن 
 

 . التي تضاف لألرض قبل الزراعة أو مع األسمدة الدرنات أو الشتالت عن طريق إضافة الهرمونات الضرورية للبذور أووذلك 
 

 أحمد الشيتي/ز.  م 
 

 ستولر الشرق األوسط
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