
 

 علي منو وصفات أصناف من الورد النامي حتت Fertigation يف مياه الري NPK أتثري التسميد بـ
 ظروف البيوت احملمية 

1دمحم رفدان اهلجهوج القحطاين

                                                           

 معهد حبوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية1
 0202 ديسمرب 02، املوافقة على النشر يف0202 ديسمرب8استالم البحث يف

 امللخص العرىب

 :مشلت   NPKl أمسدة لـHs تركيبات من  6مت فحص أتثري 
(100N+20P+100K(T1),125N+30P+130K(T2),150N+40P+16

0K (T3), 175N+50P+190K (T4), 200N+60P+220K (T5) 

،225N+70P+250K (T6) ppm)   
الري علي فرتات كل وكان ( Fertigation)املضاف يف مياه الري 

و   Red Giant :ثالثة أايم وذلك علي منو وتزهري صنفني من الورد مها
Sunflare . وقد لوحظ أن اقصي قيم لكال من طول النبات وعدد

األوراق يف النبات ووقت التزهري وعدد اإلزهار لكل نبات األفرع وعدد 
وعدد البتالت يف الزهرة عندما رويت النبااتت برتكيز 

175N+50P+190Kكل الرتكيبات فوق هذا املستوي . جزء يف املليون
قد أعطت نتائج اعلي أو اقل او مشاهبة إحصائيا ولكن غري  NPKمن 

اإلقل من  NPKات من وقد أعطيت الرتكيب. موصي به اقتصاداي
جزء يف املليون يف مياه الري  175N+50P+190Kمستوي الرتكيب 

صفات نباتية إقل إحصائيا وابلتايل غري موصي هبا اقتصاداي كمركبات 
 . مثالية

 واملشكلة البحثيةملقدمة ا
التسويقية العالية   هاالورد إمهية اقتصادية كبرية بسبب قيمت تاكتسب

تباع ماليني الورود كل عام . تها العالية للتصديركزهور مقطوفة وقابلي
عرب األثري  كبريويزداد الطلب علي هذه الورود املقطوفة بشكل  

(Yousuf and Dennis, 1999 .) ولكن القدرة اإلنتاجية مل تتدرس
وهناك حاجة إلقامة هذه املشاريع علي أسس حديثة وإجراء . ابلكامل

تقنية إنتاج الورد واليت قد  يف مجيع جوانب  النطاقحبوث واسعة 
تشمل اختيار وتربية أصناف ذات قيمة عالية ومكافحة اآلفات 
واإلمراض وعمليات التقليم وإدارة احملاصيل مبا يف ذلك التغذية و تقنية 

زايدة كمية األمسدة يعين يف (. Bachmann, 2006)ما بعد احلصاد 
وحجم الزهور  الواقع النجاح وزايدة احملصول من خالل زايدة عدد

(Armitage and Laushman, 2003 .) من املستحسن استخدام
تغذية نباتية . األمسدة املتوازنة لزايدة اإلنتاج و حتسني النمو يف الورود

الغري كافية يسبب اضطراابت خطرية قد تؤدي يف النهاية إيل اخنفاض 
  (N)يشجع إضافة النرتوجني . يف منو النبات وكمية احملصول

يساعد النبات  وأيضاالنمو اخلضري  (K)والبواتسيوم ( P)وسفور والف
إثناء فرتة التفتح الزهري وتشجيع العمليات املرتبطة ببدء التزهري 

(Dorer and Peacock, 1997 .) وابلتايل يزداد إنتاج الزهور مع
  .N. P. Kمن  األمثلزايدة املستوي 

(Young et al., 1976, Umma and Gowda, 1986).  
اليت تضاف علي السطح  NPKتؤدي الكميات الكثرية من

خسائر يف احملاصيل بسبب عدم كفاءة استخدام النبات لألمسدة  
وعملية الغسيل ايل أسفل  ةيرت وكذلك لتطاير األمسدة وعملية عكس الن

 ,.Ashok and Rengasamy, 2000; Madrid et al)منطقة اجلذور 

2001; Mohammad and Zuraiqi, 2003).  إضافة زايدة من
احلياة  أنواعاملغذايت يسبب أيضا تلوث بيئي الذي يؤثر علي مجيع 

ولذا هناك حاجة شديدة لتحكم يف فقد . املوجودة يف النظام البيئي
ومن أحسن . هذه األمسدة وبذل جهد لتغلب علي هذه املشاكل

احملاوالت لتقليل هذا الفقد هو التسميد من خالل الري 
(Fertigation)  الذي هو طريقة وعملية مرحية من العمل املتكرر

 ,Snyder and Burt)وإضافة سهلة للعناصر الغذائية من خالل الري 

من االحتياجات  أثننيالتسميد من خالل الري جيمع بني  .(1976
اخللط الصحيح .  بات وتطويره مثل املاء واملغذايتاألساسية لنمو الن

. كمية واجلودة العالية من احملصولح البني املاء واملغذايت هي مفتا 
ذات مرونة وفعالية من حيث ( إضافة السماد مع الري)هذه التقنية 

التكلفة وإمكانية حتسني كفاءة اإلضافة املومسية من األمسدة ابملقارنة 
يف دراسة (. Jaynes et al., 1992)بطرق اإلضافة التقليدية لألمسدة 



0202 ديسمرب -أكتوبر (4العدد 10جملد) -جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

216 

جزء يف 071ضافة الرتكيبية من علي  أصناف الورد قد أعطيت اإل
اعلي عدد من اإلزهار و  Pجزء يف املليون من 12و Kو Nاملليون من 

نتائج متشاهبة قد (. Gurav et al., 2002)أقصي طول للنبات 
عندما مسدت النبااتت  First Redحتصل عليها يف جتارب علي صنف 

 N (Ashok et al., 1999; Ashok andجزء يف املليون من 012بـ

Rengasamy, 2000 .) من انحية أخري، قد ذكر كال من
Armitage and Jawjita (0272 ) جزء 022علي الرغم من إضافة

قد أنتجت اعلي حمصول من زهور ولكن بسبب  Nيف املليون من 
جزء يف املليون  122حتسن النمو واالستجابة للتطور للورد فأن تركيز 

ذلك فأن الرتكيز االعلي من  ومع. األمثلمن النرتوجني هو املستوي 
. قد قلل معنواي منو ونوعية األزهار( جزء يف املليون 122)النرتوجني 

كما ذكر نتائج مماثلة علي العديد من نبااتت الزينة مثل زهرة االقحوان  
chrysanthemum  والقرنفلcarnation (Bylov et al., 1977; 

Komosa, 1979; Krishna et al., 1999; Krishna and 

Gowda, 2000; Goto et al., 2001 .) 
قليل من جتارب التسميد ابلري  يف اململكة العربية أجريت 

السعودية علي اخلضروات بنفس املنهج السابق ولكن مل جتري أي 
. دراسة عن أتثري التسميد ابلري علي الورود أو نبااتت الزينة االخري

ا األسلوب من طريقة ولذلك مت تصميم التجربة احلالية لتطبيق هذ
ويف ضوء ذلك، مت تنفيذ هذا البحث . إضافة األمسدة يف إنتاج الزهور

املضاف مع مياه  NPKللوصول ايل الرتكيز األمثل من مساد مركب من 
للحصول علي منو جيد وحتسني اإلنتاج لنوعني  (Fertigation)الري

 حتت الظروف املناخية (Red Giant and Sunflare)من الورود 
 . عية يف اململكة العربية السعوديةالزرا

 املواد وطرق البحث
التجربة هو تقييم أتثري  ا البحثاهلدف االساسي من هذ

 NPK)املضاف مع مياه الري  NPKمستوايت خمتلفة من مساد 

fertigation )  علي منو وتطور صنفني من هجني ورد الشاي
hybrids tea rose cultivars viz. ‘Red Giant’ and ‘Sunflare’  

ا يالبيوت احملمية اجملهزة واملتحكم فيه بيئ احديأجريت هذه التجربة يف 
مبحطة التدريب واألحباث الزراعية والبيطرية جبامعة امللك فيصل 

 واألحباثتقع حمطة التدريب . ابململكة العربية السعودية ابإلحساء
فوف علي طريق كيلو مرت من مدينة اهل02الزراعية والبيطرية علي بعد 

هبا رمل خملوط  زرعت نبااتت الورود يف اصص. قطر السريع -اهلفوف
حيث رويت مبياه الري احملتوية علي تركيبات  0:0مع بتموس بنسبة 

 001و  022، 071، 012، 001، 022)خمتلفة من النرتوجني 
جزء  72و 02، 12، 42، 12، 02)والفوسفور ( جزء يف املليون

 002، 022، 002، 012، 022)سيوم والبوات( يف املليون
والتايل الستة . علي فرتات كل ثالثة أايم( جزء يف املليون012و

عن الرتكيز يف مياه الري ابجلزء  امعامالت املستخدمة يف التجربة معرب 
 : يف املليون

T1 (NPK =100+20+100) 

T2 (NPK =125+30+130) 

T3 (NPK =150+40+160) 

T4 (NPK =175+50+190) 

T5 (NPK =200+60+220) 

T6 (NPK =225+70+250) 

والسوبر فوسفات ( نرتوجني %40)استخدمت امسدة اليوراي 
كمصدر لـ ( بواتسيوم %41)وكربيتات البواتسيوم ( فوسفور 01%)

N, P, K يف هناية موسم املزروعة قلمت النبااتت . علي التوايل
إثناء ويف . سم من سطح بيئة النمو01السكون حبيث يكون طوهلا 

الدراسة سجلت الصفات التالية يف كل معاملة وهي طول النبات 
وعدد األفرع يف كل نبات وعدد األوراق يف كل نبات وعدد ( سم)

يف النبات الواحد وعدد البتالت  األزهاراألايم لظهور أول زهرة وعدد 
صممت التجربة بتصميم التجارب العاملية يف عاملني . يف كل زهرة

حللت البياانت . مرات 0وكررت املعاملة الواحدة . ئيةالكامل العشوا
 Genstat version 11 (Lawes,إحصائيا أبستخدام برانمج 

Agricultural Trust, Rothamsted Experimental Station, 

UK, 2008) 
 النتائج واملناقشات

وضحت نتائج الصفات املدروسة عن وجود فروق معنوية عالية 
(P<0.01 )الستة معامالت التسميدية  بني متوسطاتNPK   يف مياه

أشار (. Red Giant and Sunflare)الري وبني صنفي الورد 
ارتفاع لنبااتت صنفي الورد  أقصيقد أعطت  T4أن املعاملة  0الشكل

 %02وبنسبة   Red Giantيف صنف  %02وقد قل الطول بنسبة 
نبااتت هذين الصنفني  عوملتعندما  Sunflareيف الصنف 

 Redيف صنف  %00بنسبة  طول النبات أيضاوقد قل . T1عاملةامل
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Giant  يف نبااتت الصنف  %01و بنسبةSunflare  عندما تعرضت
 T3 عوملتويليها نبااتت  T2النبااتت يف هذين الصنفني للمعاملة 

 %01وبنسبة (Red Giant)%00حيث قل الطول بنسبة
(Sunflare .)تني بينما، طول كال الصنفني يف املعاملT5  وT6  قد
نتائج مماثلة قد حتصل عليها . T4إحصائيا مع نبااتت املعاملة  ثلمتا

Palai et al. (2002)  يف دراسة علي الورد صنفMontezuma 
جزء  N122+P122+  200Kيف مياه الري برتكيز  NPKاملعاملة بـ 
وابملثل، كان أقصي طول يف نبااتت القرنفل قد حتصل . يف املليون
+  80N يف مياه الري برتكيز NPKندما أضيف السماد املركبعليها ع
100P  +120K  جزء يف املليون(Krishna et al. 1999.) 

يف  04)ابملثل، كان أقصي عدد األفرع ابلنسبة للنبات الواحد 
عندما كان تركيز (  Sunflareيف الصنف 00و  Red Gaintصنف 
NPK  175يف مياه الري املضاف للنبااتت مبعدلN+50P+190K 

املضاف مع مياه الري   NPKالرتكيز االقل من  .(T4)جزء يف املليون 
يف  %11و  %41قللت عدد األفرع يف النبات بنسبة (  T1املعاملة )

املعامالت . علي التوايل Sunflareو الصنف    Red Giantالصنف 
يف النبات الواحد ألكثر من  األفرعخفضت عدد  T2االخري مثل 

12% (Red Giant )41و% (Sunflare ) يليها املعاملةT3 
( .  Sunflareيف الصنف  %10و Red Giantيف الصنف  02%)

 T4هلا نفس أتثري املعاملة  T6و T5واملعامالت االعلي تركيز مثل 
 .Veeranna et alوقد سجل  . علي متوسط عدد األفرع يف النبات

 Capsicumاحللو أفرع يف النبات الواحد يف نبات الفلفل 2 (2000)
 .جزء يف املليون من مساد البواتسيوم يف مياه الري012عندما أضاف 

اكرب عدد من األوراق يف النبات حيث كان  T4وأعطت املعاملة 
               Red Giantورقة يف صنف 010األوراقمتوسط عدد 

إحصائيا مع  والذي كان متساواي Sunflare ورقة يف الصنف 027و
وقد نقص عدد األوراق (. 1شكل ) T6 املعاملةو  T5 املةأتثري املع

 عوملتيف كال الصنفني حتت الدراسة عندما  %02يف النبات بنسبة 
يليه املعاملة NPK (T1 )يف الرتكيز من مساد  األقلستوي ابملالنبااتت 

T2  مث املعاملةT3 01حيث اخنفض أعداد األوراق ايل% (Red 

Giant) 04و%(Sunflare )04و% (Red Giant )                 
                        وابملثل قد ذكر .علي التوايل(Sunflare) %00و

Ashok and Rengasamy (2000)  جزء يف املليون من 012أن
دد من األوراق للنبات يف مساد النرتوجيين يف مياه الري تنتج أكرب ع

 .الورود
خذت وقتا أقل يف أظهرت نتائج هذا البحث أن النبااتت قد أ

يليها يف التأثري املعاملة  T4تفتح الزهرة األويل عندما عرضت للمعاملة
T5 واملعاملةT6  (4الشكل .)يوم 00ملدة  أتخر تفتح األزهار(Red 

Giant )يوم 00و(Sunflare ) عندما عوملت هذه األصناف للرتكيز
ابملثل سجل . T1للمعاملة  NPK  األقل من السماد املركب من

( Sunflare)يوم يف الصنف 00و( Red Giant)يوم يف الصنف 00
يليها نبااتت  T2لتفتح الزهرة األويل عندما رويت النبااتت ابملعاملة  

( Sunflare) أايم02و( Red Giant) يوم04حيث كان  T3 املعاملة
هذه النتائج متوافقة . T4أتخر يف التزهري قد لوحظ ابملقارنة ابملعاملة 

 Raviv and Blom (2001)اليت توصل اليها  كال منمع النتائج 

and Palai et al. (2002)  حيث لوحظ إن إنتاج اإلزهار كان مبكرا
 (. Fertigation)مع مياه الري حقنا   NPKعندما أضيف مساد

أن العدد االقصي لإلزهار يف النبات الواحد  1يوضح الشكل 
كان يف ( Sunflare الصنف يف 00و Red Giantيف الصنف  04)

نتائج متشاهبة قد حتصل عليها . T4النبااتت اليت تعرضت للمعاملة 
أوضحت النتائج عن وجود فروق  كما   . T6و T5يف املعامالت 

معنوية بني األصناف يف عدد األزهار يف النبات الواحد حيث قل عدد 
 Sunflare ويف الصنف %12بنسبة Red Giantاألزهار يف الصنف 

قد حتصل عليها و ونتائج . T2و T1 أتثري املعاملتنيحتت  %11بنسبة 
Gurav et al. (2002)  عدد  أقصيحيث كان على نتائج مماثلة

 071يف النبات الواحد عندما رويت النبااتت مبياه هبا تركيز  لإلزهار
 2كيز الفوسفورجزء يف املليون من كال من النرتوجني والبواتسيوم وتر 

 .جزء يف املليون
شكل )ابلنسبة لعدد البتالت يف الزهرة الواحدة يف كال الصنفني

أعطت أكرب عدد من البتالت  T4النبااتت اليت رويت ابملعاملة (. 0
 11و Red Giantيف الصنف04يف كل زهرة حيث كان هذا العدد 

 Red  %18)وقد قل عدد البتالت معنواي .  Sunflareيف الصنف 

Giant يف %41وSunflare )1أتثري املعاملة حتت النبااتت عندما. 
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 .املكررات
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 No. of leaves)نبات / علي عدد األوراق   (NPK levels, ppm)املضافة مع مياه الري  NPKأتثري تركيزات خمتلفة من  .3شكل

per plant ) يف نبات الورد لصنفRed Giant (العمود األبيض ) والصنفSunflare (العمود املظلل.) تعين  SED of 

treatment  القياسي للفرق بني متوسطات املعامالت وتعين  اخلطأSDE of Varieties  اخلطأ القياسي بني األصناف عند مستوي
 .ات املوضحة أبطوال علي املربعات متثل االختالفات داخل املكرراتاألخطاء القياسية اليت أكرب من العالم. %5احتمالية  
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 Days) علي عدد أايم ظهور أول زهرة (NPK levels, ppm)املضافة مع مياه الري  NPKأتثري تركيزات خمتلفة من  .4شكل

taken to first flower  ) يف نبات الورد لصنفRed Giant (العمود األبيض ) والصنفSunflare (العمود املظلل. )   SED of 

treatment  القياسي للفرق بني متوسطات املعامالت وتعين  تعين اخلطأSDE of Varieties  اخلطأ القياسي بني األصناف عند
األخطاء القياسية اليت أكرب من العالمات املوضحة أبطوال علي املربعات متثل االختالفات داخل . %5مستوي احتمالية  

 .املكررات
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 No. of flower)نبات / علي عدد اإلزهار  (NPK levels, ppm)املضافة مع مياه الري  NPKأتثري تركيزات خمتلفة من  .5شكل

per plant ) يف نبات الورد لصنفRed Giant (العمود األبيض ) والصنفSunflare (العمود املظلل.)  تعين SED of 

treatment املعامالت وتعين القياسي للفرق بني متوسطات  اخلطأSDE of Varieties  اخلطأ القياسي بني األصناف عند مستوي
 .األخطاء القياسية اليت أكرب من العالمات املوضحة أبطوال علي املربعات متثل االختالفات داخل املكررات. %5احتمالية  
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زهرة يف نبات الورد / علي عدد البتالت (NPK levels, ppm)املضافة مع مياه الري  NPKأتثري تركيزات خمتلفة من  .6شكل 

القياسي للفرق بني  اخلطأ SED of treatmentتعين  ( .العمود املظلل) Sunflareوالصنف ( العمود األبيض) Red Giantلصنف 
األخطاء القياسية . %5اخلطأ القياسي بني األصناف عند مستوي احتمالية   SDE of Varietiesمتوسطات املعامالت وتعين 

 .اليت أكرب من العالمات املوضحة أبطوال علي املربعات متثل االختالفات داخل املكررات
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 Red) %18قللت من عدد البتالت بنسبة  T3و T2املعاملتني 

Giant ) 04وبنسبة% (Sunflare ) 00وبنسبة% (Red Giant )
وهذه النتائج متماشية مع . ، علي التوايل(Sunflare) %02وبنسبة 

حيث وجدوا إن  Ashok and Rengasamy (2000)ما وجده 
أقصي عدد للبتالت يف الوردة الواحدة كان يف النبااتت اليت رويت 

 . جزء يف املليون من النرتوجني012مبياه ري حمتوية علي 
 اخلالصة 

ميكن ان نستخلص من هذا البحث أن كل صفات النمو والتطور 
 T4ملة املدروسة زادت نتيجة معاملة النبات ابملعا

(175N+50P+190K ppm NPK fertigation .)أن ابلرغم من 
يف مياه الري  NPKلـ ااملعاملتني األكثر تركيز 

(T5:200N+60P+220K  وT6 :225N+70P+250K   جزء يف
هلا نفس التأثري ولكن الرتكيز األمثل واالقتصادي بني كل ( املليون

يعطي إنتاج الذي T4  (175N+50P+190K )املعامالت هي املعاملة
قريب من أتثري  T3)) أتثري املعامل.  ملعامالت االخريأكثر من ا

ومع ذلك يوجد فروق معنوية بني هاتني املعاملتني يف   (T4) املعاملة
كل الصفات اليت درست وهذا هو السبب الذي ينصح ابستخدام 

لنمو جيد وجودة جيدة للنبات ألصناف الورد حتت  T4املعاملة 
 .  الدراسة

 ـراجـعامل
Armitage, A.M. and J.M. Laushman. 2003. Specialty Cut 

Flowers, 2nd Edition. Timber Press, Portland, OR. Pp. 

636. 

Armitage, A.M. and M. Jawjita. 1979. The effect of nitrogen 

concentration and supplement of light on the growth and 

quality of Caliente Roses. Hort. Sci., 14(5): 614-615. 

Ashok, A., D. Arun and P. Rengasamy. 1999. Influence of 

graded levels and sources of N fertigation of cut rose cv. 

‘First Red’ under protected conditions. South Indian 

Hort., 47(1-6): 115-118. 

Ashok, A. and P. Rengasamy. 2000. Effect of N fertigation at 

different levels and sources on the growth of cut rose cv. 

‘First Red’ under greenhouse conditions. South Indian 

Hort., 48(1-6): 139-141. 

Bachmann, J. 2006. Specialty Cut Flower Production and 

Marketing. ATTRA Publication. P.O. Box. 3838. Butte, 

MT. 59702. 

Bylov, V., Voronchikhina and G. Mikhallov. 1977. 

Application of complete soluble fertilizer in protected 

floriculture area. Bulleten Gloovnogo Botanicheskoga 

Soda; (105): 90-94. (Hort. Absts., 48(7): 6648, 1978). 

Dorer, S. and C. Peacock. 1997. The effects of humate and 

organic fertilizer on establishment and nutrition of 

creeping bentgrass putting green. J. Intl. Turf. Res. Soc., 

437-443. 

Genstat version 11.,2008. Lawes Agricultural Trust, 

Rothamsted Experimental Station, UK, Goto, T., N. 

Takaya, N. Yoshioka, Y. Yoshida, Y. Kageyama and K. 

Konishi. 2001. Effects of water and nutrient stresses on 

reduction of vegetative growth in chrysanthemum grown 

under restricted root zone volume. J. Japanese Soc. Hort. 

Sci., 70(6): 760-766 

Gurav, S.K., S. Patel. M. Patel. B. Singh R. Misraand S. 

Misra. 2002. Fertigation of roses under natural ventilated 

Poly house conditions. Flori. Res. Trend in India, 222-

223. 

Jaynes, D., R. Rice and D. Hunsaker. 1992. Solute transport 

during chemigation of level basin. Transaction of the 

ASAE., 35(6): 1809-1815.  

Komosa, A. 1979. Indices of nitrogen and potassium nutrition 

in chrysanthemum cv. ‘Balcambe Perfection’. Nauk Ral. I 

Komis Nauk Les. PTPN, 47: 159-168. (Hort. Absts., 

50(5): 292-193, 1980). 

Krishna, B.K. and M. Gowda. 2000. Nutrient accumulation 

and uptake in carnation cultivars grown in poly house as 

affected by fertigation. Uni. Agric. Sci. Bangalore. 29(11): 

181-184. 

Krishna, B., K. Krishnappa, N. Reddy and M. Anjanappa. 

1999. Effect of fertigation on growth and yield of 

carnation cultivars grown under poly house. Mysore J. 

Agric. Sci., 33(1): 33-38.  

Madrid, R.A., A. Garcia and M. Boronat. 2001. Study of the 

Physico-Chemical parameters and nutrients of a soil 

cultivated under flood irrigation and fertigation, 

Agrochimica, 45(3): 99-107. 

Mohammad, M. and S. Zuraiqi. 2003. Enhancement of yield 

and nitrogen use efficiencies by nitrogen drip-fertigation 

of garlic. J. Plant Nut., 26(9): 1749-1766. 

Palai, S, M. Mishra and H. Mishra. 2002. Response of rose cv. 

Montezuma to different levels of N.P and K fertigation. 

Orissa J. Hort., 30(1): 51-53. 

Raviv, M. and J. Blom. 2001. The effect of water availability 

and quality on photosynthesis and productivity of soilless-

grown cut roses. Sci. Hort., 88: 257-276. 

Synder, G. and E. Burt. 1976. Nitrogen fertilization of 

Bermuda grass turf through an irrigation system. J. Amer. 

Soc. Hort. Sci., 161(2): 145-148. 

Umma, S. and J. Gowda. 1986. Effect of Nitrogen and pruning 

levels and their interaction on vase life of rose. Indian 

Rose Ann., 88-93. 

Veerana, H., K. Abdul, G. Sujith and A. Khalak. 2001. Effect 

of fertigation and irrigation methods on yield, water and 

fertilizer use efficiency in Chilli (Capsicum annum L). 

South Indian Hort. 49: 101-104. 

Young, P., W. Snyder, F. Martin and N. Hayslip. 1976. Rose 

response to NPK fertilization rates. Hort. Sci., 98(1): 109-

112. 

Yusuf, N. and T. Dennis. 1999. Distribution of nutrient in cut 

flower roses and quantities of biomass and nutrients 

removed during harvest. Hort. Sci., 34(2): 251-253. 



0202 ديسمرب -أكتوبر (4العدد 10جملد) -جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى                 

 

222 

 

ABSTRACT 

Effects of N.P.K. Fertigation on Growth and Development of Rose Cultivars 

under Glasshouse Condition 

Mohammed Refdan Alhajhoj Al-Qahtani 

All other combinations above this level of NPK 

produced more or less statistically similar results hence 

are not recommended as economical one. NPK 

fertigation combinations below 175N+50P+190K ppm 

level were statistically produced inferior plant growth 

characteristics hence not recommended as ideal ones. 

Key Words: Rose, Rosa hybrida, N.P.K., 

Fertigation, Rose cultivars, Red Giant, sunflower 

The effects of six combinations of NPK fertigation 

(100N+20P+100K(T1),125N+30P+130K(T2),150N+40

P+160K(T3),175N+50P+190K(T4),200N+60P+220K 

(T5) and 225N+70P+250K(T^) ppm)  at 3 days interval 

on plant growth and flowering in two rose cultivars: Red 

Giant and Sunflare were investigated. Plant height, 

number of branches per plant, number of leaves per 

plant, flowering time, number of flowers per plant and 

number of petals per flower were maximum with 

fertigation at 175N+50P+190K ppm.

 

 

 


