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ABSTRACT
In the two successive summer seasons of 1999/2000 and 2000/2001, studies were carried out on sandy soils under a drip irrigation system, at the Experimental Station Farm, South Tahrir, Horticultural Research Station, situated at Behiera Governorate. The objectives of these experiments were to investigate the responses of strawberry plants (Camarosa cultivar) to different levels of nitrogen (0, 200, 300 and 400 kg N fed.-1), organic manure (0, 15, 20 and 25 m3 fed.-1) and biofertilizer treatments (inoculation with or without “Halex-2”) as well as their interactions on vegetative growth , flowering characters, and chemical constituents of strawberry plants. The obtained results, generaly, indicated that the incremental additions of inorganic nitrogen or chicken manure rates led to significant increases for number of leaves plant-1, leaf area plant-1, fresh and dry masses plant-1, No of flower trusses plant-1, in addition to chlorophyll and N contents of leaves. Nevertheless, leaf’s K content and earliness of flowering responded significantly and negatively to such treatments. The inoculation of strawberry transplants with “Halex-2” biofertilizer improved all studied vegetative and flowering traits. Chlorophyll and N contents of the leaves, also, increased; but leaf’s K content did not reflect significant differences. In general, under the conditions of the present study, most of the vegetative growth and flowering characters of Camarosa cultivar could be improved through the use of “Halex-2” biofertilizer inoculation combined with 300 kg N fed.-1 or 25 m3 chicken manure fed.-1.

الملخص العربي

تأثير التسميد النتروجينى والعضوى والحيوى على نباتات الفراولة
1-النمو الخضرى والإزهار والمكونات الكيميائية للأوراق

سناء مرسى العربىـإبراهيم محمد غنيم ـ*ابو العز عيسى شحاتة ـرمضان عبد العاطى محمد
قسم الخضر ـ كلية الزراعة ـ جامعة الإسكندرية
*معهد بحوث البساتين ـ مركز البحوث الزراعية

أجريت تجربتان خلال الموسمين الصيفيين لعامى 1999/2000 و 2000/2001 بأرض رملية بمحطة التجارب الزراعية، جنوب التحرير، التابعة لمعهد بحوث البساتين والواقعة بمحافظة البحيرة، بهدف دراسة استجابة نباتات الفراولة (الصنف كماروزا) لمختلف مستويات التسميد الازوتى (صفر، 200، 300، 400كجم ن/فدان) ولأربعة مستويات من التسميد العضوى (صفر، 15، 20، 25 م3/للفدان) وكذلك لمعاملتى التسميد الحيوى (معامل وغير معامل بالهالكس –2)، بالإضافة إلى التداخل بينهم وذلك على الصفات الخضرية والزهرية والمحتوى الكيمائى لنباتات الفراولة. 
أظهرت النتائج أن الإضافات المتزايدة من كل السماد النتروجينى وزرق الدواجن قد أدت إلى زيادة معنوية فى كل من عدد أوراق النبات والمساحة الورقية والوزن الطازج وعدد العناقيد الزهرية للنبات الواحد وذلك بالإضافة إلى زيادة محتوى الأوراق من الكلوروفيل والنتروجين. وعلى النقيض من ذلك، فان محتوى الأوراق من البوتاسيوم وكذلك صفه التبكير فى الإزهار قد تأثرت سلبيا بزيادة مستويات كل من السماد المعدنى النتروجينى والسماد العضوى. وبالنسبة لتأثير التسميد الحيوى، فان نباتات الفراولة الملقحة "بالهالكس ـ2". قد أظهرت تحسناً معنوياً فى معظم الصفات الخضرية والزهرية ومحتوى الأوراق من الكلوروفيل والنتروجين الكلى. بينما لم تظهر أى استجابة فى محتوى الأوراق من البوتاسيوم.
وعموما فتحت ظروف هذه الدراسة، فان صفات النمو الخضرى والزهرى لصنف الفراولة كماروزا قد عكست تحسنا واضحاً من خلال التلقيح البكتيرى "بالهالكس ـ 2 " مع إضافة 300 كجم ن/ف أو 25م3 زرق دواجن للفدان.

