تاثير مبيدي الحمم الكبريت والنيرون ) (Bromopropylate 25% ECعمى بعض الصفات
الفيزيائية والكيميائية واإلنتاجية لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي
أيهاب عبد الكريم النجم

مركز أبحاث النخيل/جامعة البصرة
البصرة-العراق

الخالصة

أجريت ىذه الدراسة في أحد بساتين أبي الخصيب لمعرفة تأثير مبيدي الكبريت والنيرون المستخدمين في

مكافحة حمم الغبار ) Oligonychus afrasiaticus (McG.عمى نخيل التمر وبنسب استخدام مسحوق الكبريت

100غم/نخمة ومبيد النيرون(2 )EC%25مل/لتر والرش اليومي بالماء عمى بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية
واإلنتاجية لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي في مرحمة الخالل.

أظيرت النتائج أن أقل نسبة تساقط لمثمار سجمت في معاممة الكبريت وبمغت  %9.02بينما كانت أعمى

نسبة تساقط لمثمار المعاممة بالرش اليومي بالماء كانت  %42.85وكان أكبر وزن طري لمثمار ولمعذوق في

معامل مبيد النيرون بمغ (  33.92و)8320.89غم عمى التوالي  ،وبينت النتائج أن اعمى حجم لمثمار بمغ

7.85سم  3لمعاممة مبيد النيرون  ،وتفاوت تأثير المعامالت المستخدمة في محتوى الثمار من المواد الصمبة
الذائبة الكمية والسكريات الكمية إذ كانت في أعالىا في معاممة مبيد الكبريت وبمغت

و468.9ممغم/غم عمى التوالي.

1

% 20.77

المقدمة

يصاب نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.بالعديد من اآلفات الحشرية وغي ر الحشرية والمسببات

المرضية المختمفة والتي ينتج عنيا خسائر اقتصادية بالغة ( بربندي ،

 ) 2000ويعد حمم الغبار

) Oligonychus afrasaiticus ( McGمن اآلفات الرئيسة التي تسبب ضر اًر كبي اًر لثمار نخيل التمر وتجعميا

غير صالحة لالستخدام البشري ( عبد الحسين1985 ،؛ األحمد ،( 2003 ،استخدمت المبيدات الكيميائية في
مكافحة ىذه اآلفة ،ومنيا مبيد الكبريت بشكل مساحيق ومركبات قابمة لمبمل ضد أنواع مختمفة من الحمم

(أبو

الحب1982 ،؛ Abul-hab et al,1998؛ والجبوري وعواد. ) 1999 ،استخدم كل من الجبوري وعواد ( )1999
عدد من المبيدات الكيميائية ضد ىذه اآلفة كمبيد بولو وبرق ونيورون ونيوتكس سوبر واستخدمت رشاً عمى حمم

الغبار مختبرياً وحقمياً وحصل عمى نتائج قتل جيدة.
لمبيد

ان استخدام المبيدات الكيميائية يؤثر أيجابياً أو سمبياً عمى النباتات إذ اكد(  Shawky et al )1973أن
 2,4-Dتأثي اًر عمى وزن وقطر وسمك القشرة ووزن العصير في ثمار البرتقال

وذكر(  Tewfik & Abou EL-lill )1973أن نفس المبيد زاد معنوياً من أطوال النباتات وعدد القرون والوزن
الجاف والطري والمحتوى النيتروجيني لقرون ونباتات الباقالء .وبين(

 Omran & Awad )1979أن مبيد

الدايثين  M-45أعطى زيادة معنوية لمحصول البصل بينما أعطى كل من مانكوزان واألنتراكول والماثيزان زيادة
في قطر األبصال ووجد(  Habib et al )1987أن مبيد الميثازول لو تأثير معنوي عمى الوزن الجاف وارتفاع

نباتات البصل  ,وأدى استخدام مبيد الكبريت ضد حمم غبار النخيل إلى التقميل من الضرر الفسمجي(ابو خشيم)
لثمار نخيل التمر صنف الحالوي باإلضافة إلى تأثيره عمى الصفات الفيزيائية والكيمائية لثمار نخيل التمر(

المياح.)2000 ،

تيدف الدراسة لمعرفة التغيرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي

نتيجة االستخدام المتكرر لمكبريت والنيرون في مكافحة الحمم .

 -2المواد وطرائق العمل
2

 1-2دراسة تأثير مبيد الكبريت و النيرون عمى بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لثمار نخيل
التمر.

أجريت الدراسة الحقمية في أحد بساتين أبي الخصيب لمموسم الزراعي

 2006لمعرفة تأثير مبيدي

الكبريت والنيرون المستخدمة لمكافحة حمم الغبار عمى نخيل التمر وبنسب استخدام (مسحوق الكبريت

100غم/نخمة ومبيد النيرون 2مل/لتر) ،إذ اختيرت  12نخمة من صنف الخضراوي المتوسطة في العمر و

المتجانسة في عمميات الخدمة لقحت ىذه االشجار في بداية شير نيسان بحبوب لقاح صنف الغنامي االخضر
وبعد ستة اسابيع من التمقيح ووصول الثمار إلى مرحمة الحبابوك قسمت أشجار النخيل إلى أربعة مجاميع

تحتوي كل مجموعة عمى ثالثة نخالت وكانت المعامالت-1 :المقارنة (بدون رش) -2 ،الرش اليومي بالماء ،
-3التعفير بالكبريت مرتين -4 ،الرش بمبيد النيرون مرتين ( الفترة بين عممتي التعفير والرشة االولى والثانية
عشرة ايام ) وحسب النسب المذكورة اعاله تحتوي كل مجموعة عمى ثالثة نخالت ،وعند وصول الثمار إلى

مرحمة الخالل أخذت القراءات التالية:

 1-1-2حساب الكثافة السكانية لحمم الغبار

أخذت ثالثة شماريخ عشوائية من كل نخمة لجميع المكررات والمعامالت ووضعت في كيس من البولي
أثيمين وجمبت إلى مختبر آفات وأمراض النخيل في مركز أبحاث النخيل لحساب األطوار المتحركة لحمم الغبار
باستخدام مجير تشريحي نوع . Hamilton

 2-1-2حساب نسبة التساقط لمثمار

جمبت عشرة شماريخ عشوائية من كل نخمة وحسب ماعمييا من ثمار وعدد الثمار المتساقطة لمعرفة
نسبة التساقط من المعادلة:
نسبة التساقط لمثمار

=

عدد الثمار المتساقطة
عدد الثمار العاقدة  +عدد الندب

× 100

 4-1-2حساب وزن الثمرة والمحتوى الرطوبي

أخذت خمسة ثمار من كل مكرر من مكررات الدراسة وحسب وزن الثمرة بواسطة ميزان حساس وجففت
في فرن التجفيف بدرجة ح اررة  ْ45م لمدة  48ساعة لحساب الوزن الجاف والمحتوى الرطوبي الذي استخرج من
المعادلة التالية:
المحتوى الرطوبي

 5-1-2حساب وزن العذق

=

وزن العينة الطازجة – وزن العينة الجافة
وزن العينة الطازجة

× 100

أخذت ثالث عذوق عشوائية من كل مكرر ولجميع المعامالت وحسب وزن كل عذق في الحقل باستخدام
ميزان ذو كفتيين.

 3-1-2حساب حجم الثمرة
3

وضعت عشرة من الثمار المأخوذة من كل مكرر من معامالت الدراسة في أسطوانة حجمية مدرجة
(سمندر) سعة  500مل يحتوي عمى  250مل ماء مقطر وحسب حجم الثمار من خالل تحرك مستوى الماء
إلى أعمى االسطوانة المدرجة.

 7-1-2تقدير نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية

جمع عدد من ثمار نخيل التمر من كل مكرر لمعامالت الدراسة وأخذ منو 50غرام من المب وأضيف ليا
100مل ماء مقطر وىرست باستخدام ىاون خزفي ،رشح الخميط باستخدام قطعة قماش من الممل أخذ قطرات
من العصير ووضعن عمى زجاجة جياز الرفركتوميتر اليدوي  Hand Refractometerومن معرفة قراءة الجياز
قدر نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية في الثمار بعد تعديل قراءة الجياز حسب درجات الح اررة التي قيست
باستخدام محرار يدوي أثناء أجراء القياس.

 6-1-2تقدير محتوى الثمار من السكريات الكمية والمختزلة و السكروز

لغرض تقدير السكريات المختزلة حسب الطريقة الواردة ) A.O.A.C(1975باستخدام محمول فيمنك ،إذ أخذ
10غم من الثمار بعد تجفيفيا لكل مكرر من مكررات الدراسة وأضيف ليا  50مل من الماء المقطر و خمطت
باستخدام خالط لمدة  5دقائق ومن ثم سخن المزيج عمى درجة ح اررة 70م Oلمدة  30دقيقة باستخدام حمام مائي
ثم رشح باستخدام ورق ترشيح رقم( )1بعدىا تم الترويق بإضافة  5مل من  %45خالت الرصاص وتم التخمص
من الراسب باستخدام جياز الطرد المركزي ثم أضيف ليا  5م ل من  %22أوكزاالت البوتاسيوم وتم التخمص
من الراسب بالطريقة نفسيا ثم أكمل الحجم إلى  250مل بالماء المقطر ،وقدرت السكريات المختزلة .
كما اتبعت الطريقة نفسيا لحساب السكريات الكمية وذلك بأخ ذ  50مل من المحمول المرشح وأضيف إليو
 5مل من حامض الييدروكموريك المركز كما أضيف لممحمول  4قطرات من  %1فينونفثالين ومن ثم عدلت
الحموضة باستعمال ىيدروكسيد الصوديوم  %40وقدرت السكريات الكمية في المحمول كما في الطريقة أعاله
أما السكريات غير المختزلة(السكروز) فقدرت عن طريق الفرق بين السكريات الكمية والسكريات المختزلة.

 2-2التحميل األحصائي:

حممت النتائج وفق تصميم القطاعات العشوائي الكاممة
 Designكتجارب وحيدة العامل قورنت المتوسطات في جميع التجارب حسب أختبار أقل فرق معنوي المعدل
 R.L.S.Dوبمستوى أحتمالية (%0.05الراوي وخمف اهلل.)1998،
C.R.B.D.

 -3النتائج والمناقشة

 1-3تأثير نوع المعاممة في الكثافة السكانية لحمم الغبار .
4

Complete Randomized Bloch

أظيرت نتائج الشكل( )1تفوق معاممة الرش بمبيد النيرون في التقميل من الكثافة السكانية لحمم الغبار إذ
سجمت أقل كثافة سكانية بمغت  0.76حممة/ثمرة وبفارق معنوي عن معاممتي الرش بالماء والمقارنة ،أما بالنسبة
لمعاممة التعفير بالكبريت فقد جاءت في المرتبة الثانية في التقميل من الكثافة السكانية لحمم غبار النخيل فقد
سجمت كثافة سكانية مقدارىا 1.16حممة /ثمرة وبفارق معنوي عن معاممة المقارنة التي سجمت كثافة سكانية
مقدارىا  4حممة/ثمرة ،بينما لم تختمف معاممة الرش اليومي بالماء التي سجمت كثافة سكانية  2.5حممة/ثمرة
ومعاممة المقارنة معنويا.
قد تعزى فعالية مبيد النيرون الى انو من المبيدات المتخصصة عمى الحمم ولو كفاءة عالية في التقميل
من الكثافة السكانية ليذه اآلفة وفي ىذا الصدد أكد الجبوري وعواد (  )1999و ) Al-Doghairi,(2004أن مبيد
النيرون من المبيدات الكفوءة في مكافحة حمم الغبار.
كما يعتبر مبيد الكبريت من المبيدات الميمة في السيطرة عمى الكثافة العددية لمحمم (شعبان
والمالح )1993 ،وتعتبر انواع الحمم  Oligonychus sppالتابعة لعائمة الحمم االحمر حساسة بدرجة عالية
لمكبريت (العادل وعبد.)1979 ،وفي ىذا اوضح (المياح ِ 2000 ،؛؛ ) Al-Doghairi,2004ان الكبريت من
المبيدات الجيدة في مكافحة حمم غبار النخيل .يؤثر ىذا المبيد عمى الحمم من خالل بخاره الذي يتكون حتى في
درجات الح اررة المنخفضة او ان دقائقو تركز اشعة الشمس فتولد ح اررة تؤثر في االفة
(العادل وعبد. )1979،
ويالحظ من الشكل ( )1تفوق غير معنوي لمبيد النيرون عمى الكبريت في خفض الكثافة السكانية لالفة
ربما يعود السبب في ذلك الى طريقة المعاممة بمبيد النيرون حيث ان المبيدات التي تعامل بشكل مستحضرات
مائية بطريقة الرش تكون أكثر كفاءة من تمك التي تعامل بشكل مساحيق بطريقة التعفير(حسب نوع االفة) بسبب
وصول المبيد إلى جميع أو أغمب افراد اآلفة المستيدفة ولذلك فأن مبيد النيرون كان أكثر كفاءة من الكبريت.
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شكل( )1تأثير نوع المعاممة عمى الكثافة السكانية لحمم الغبار

 2-3تأثير نوع المعاممة في نسبة تساقط ثمار نخيل التمر صنف الخضراوي

يوضح الشكل(  )2أن نسبة تساقط الثمار لم تختمف معنويا في معامالت التعفير بالكبريت والمقارنة

والرش مبيد النيرون حيث بمغت  %9.02و %19.03و %21.18لممعامالت اعاله عمى التوالي بينما اختمفت
معنويا عن معاممة الرش اليومي بالماء والتي كانت نسبة التساقط بيا .%42.85

قد يعود السبب في ىذه النتائج الى ان الرش المتكرر لمعاممة الرش اليومي بالماء ادى الى زيادة نسبة الرطوبة
خارج وداخل العذوق بسبب تكاثف الثمار وعدم وصول التيوية الى داخل العذوق مما يسبب نمو الفطريات التي

تسبب تعفن وتساقط الثمار فقد اكد الربيعي وجماعتو(

)1986ان نسبة الرطوبة في ثمار نخيل التمر تعتبر

العامل الرئيسي الذي يحدد اصابتيا بالفطريات  ،ووجد ال عبد السالم ورزق(

 )1999ان الرطوبة المرتفعة

الناتجة من سقوط االمطار زادت من مرض عفن ثمار النخيل الذي يسبب خسائر كبيرة لمثمار اذ تياجم

الفطريات ىذه الثمار وتدخل االنسجة وتسبب التعفن وتساقط الثمار ،وبصورة عامة فأن نسبة التساقط التي تم

الحصول عمييا ولجميع المعامالت تعتبر نسبة مقبولة ففي دراسة قام بو

ا) Reuveni(1969لدراسة تساقط ثمار ثالث اصناف من نخيل التمر وىي الخضراوي والزىدي ودقمة نور وجد
ان نسبة تساقط ثمار صنف الخضراوي تراوحت بين  % 62-28كما اوضحت الدراسة ان الثمار تتساقط في

جميع مراحل نموىا ولكن بنسب مختمفة  .وفي دراسة اخرى قام بيا عبد الوىاب (

 )1999عن تساقط ثمار

خمسة اصناف من نخيل التمر لوحظ ان صنف الخضراوي تستمر فيو نسبة التساقط بعد
 105-90يوم وبنمط واحد تقريبا.

6

 3-3تأثير نوع المعاممة عمى بعض الصفات الفيزيائية لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي

يوضح الشكمين (  )3و ( )4وجود أختالفات معنوية بين معامالت الدراسة في الوزن الطري و الجاف

لمثمار ووزن العذوق إذ سجل أعمى وزن طري وجاف لمثمار واعمى وزن لمعذوق في معاممة الرش بمبيد النيرون
وكانت (  33.92و)13.25غم/خمسة ثمار لموزن الطري والجاف عمى التوالي و 8320.89غم لوزن العذوق

بينما سجمت معاممة المقارنة اقل وزن طري وجاف لمثمار واقل وزن لمعذوق وبمغ ( 24.23و) 10.17غم/خمسة

ثمار لموزن الطري والجاف عمى التوالي و 3829.95غم لوزن العذوق .ان مبيد النيرون الذي حقق اعمى نسبة

خفض لمكثافة السكانية لحمم الغبار كما ذكر سابقا قد اعطى اعمى وزن طري وجاف لمثمار قد يكون السبب في

ذلك الى قمة تغذي ىذه االفة عمى الثمار بسبب قمة اعدادىا في معاممة النيرون فقد ذكر المياح (  ) 2000ان
وزن الثمرة يتأثر بنسبة االصابة حيث كمما زادت نسبة االصابة قل وزن الثمرة قد يكون السبب ىو تغذي االفة

عمى محتوى الثمار المصابة او من خالل ان االصابة تعمل عمى عرقمة نمو الثمرة بشكل طبيعي االمر الذي
ينعكس عمى التغيرات الكيميائية لمحتوياتيا  ،وىذا يترك اث ار سمبيا في الوزن ولذلك فأن معاممة المقارنة والتي

كانت فييا الكثافة السكانية لحمم الغبار مرتفعة اعطت اقل وزن طري وجاف لمثمار.

واشارت العديد من الدراسات لتأثير المبيدات الكيميائية عمى وزن الثمار لمنباتات فقد
EL-lel

Abou

&

l )1973(Tewfikان رش الباقالء بمبيد

 2,4-Dزاد معنويا من وزن قرون

الباقالء.ووجد( Habib et al )1988ان مبيد الميثازول كان لو تأثي ار معنويا عمى الوزن الجاف لمبصل .
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اكد

شكل( )3تأثير نوع المعاممة في الوزن الطري والجاف لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي

شكل( )4تأثير نوع المعاممة في وزن عذوق نخيل التمر صنف الخضراوي
اما النسبة المئوية لممحتوى الرطوبي لمثمار فقد أعطت معاممة الكبريت اعمى نسبة مئوية لممحتوى

الرطوبي لكل من الثمار والمب وبفارق معنوي عن المعامالت األخرى حيث كانت النسبة المئوية لممحتوى

الرطوبي (  72.22و  %)78.19لمثمار والمب عمى التوالي لينخفض ىذا المحتوى في أدناه لمعاممة المقارنة
لتبمغ ( 58.06و %)63.17لمثمار والمب عمى التوالي .وكما ىو موضح في الشكل ()5

8

شكل( )5تأثير نوع المعاممة في المحتوى الرطوبي لثمار نخيل التمر صنف الخضراوي
اما بالنسبة لتأثير المعامالت عمى حجم الثمار يوضح الشكل ( )6عدم وجود فروق معنوية في حجم ثمار

نخيل التمر صنف خضراوي بين معاممتي مبيد النيرون والتعفير بالكبريت حيث كان حجم الثمار(

7.85و

و)7.18سم/ 3عشرة ثمار لممعاممتين اعاله عمى التوالي ،بينما اختمفتا معنويا عن معاممة المقارنة التي كان فييا

حجم الثمار  5.27سم / 3عشرة ثمار  ،واختمفت معاممة مبيد النيرون معنويا عن معاممة الرش بالماء التي كان

فييا حجم الثمار 6.42سم / 3عشرة ثمار.

ان تفسير نتائج تأثير مبيد النيرون والكبريت عمى حجم الثمار يطابق مع ما ذكر سابقا من تأثيرىما عمى

وزن الثمار .وىناك العديد من الدراسات التي تؤكد تأثير المبيدات الكيميائية عل حجم الثمار فقد اكد Shawky

) et al(1973ان رش البرتقال بمبيد  2,4-Dكان لو دو ار في زيادة قطر ثمار البرتقال وحجميا.كما وجد

)omran & Awad (1979ان رش المبيدات الفطرية الدايثين م  45والمانكوسان واالنتراكول والمانيسان عمى
البصل قد زاد من حجم األبصال من خالل زيادة قطر ىذه األبصال .

حجم الثمار (سم

9

3

 7-3تأثير نوع المعاممة عمى بعض الصفات الكيميائية لثمار نخيل التمر صنف خضراوي.

تبين نتائج الشكل ( )7تفوق معاممتي التعفير بالكبريت والرش بمبيد النيرون في محتوى الثمار من المواد

الصمبة الذائبة الكمية اذ كانت (  20.77و %)20.06عمى التوالي وبفارق معنوي عن بقية المعامالت في حين
أعطت معاممة المقارنة أقل محتوى من المواد الذائبة الكمية وكانت .%12.23

ان المواد الصمبة الذائبة الكمية من مكونات ثمار نخيل التمر الطبيعية التي تضم السكريات والمعادن

الذائبة واالمالح وغيرىا ( مطر  )1991،وقد يعزى السبب في زيادة نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية في معاممة
التعفير بالكبريت إلى أن الكبريت الذي يعمل عمى تجميع اشعة الشمس وتركيزىا عمى الثمار

( العادل وعبد  )1979 ،وبما ان اشعة الشمس القوية تساعد عمى وصول الثمار الى النضج بصورة اسرع

( الشيباني  )1985،وبذلك فأن لمكبريت دور في وصول الثمار الى مرحمة النضج وبوقت اسرع من الثمار غير
المعاممة بو ) (Dens,1996وفي اثناء تقدم الثمار بالنضج يرافق ذلك زيادة في نسبة المواد الذائبة الكمية

) ، (Burton,1982ومن ناحية اخرى فأن المعاممة بالكبريت تؤدي الى زيادة السكريات في الثمار )(Eaton,1941

وبما ان السكريات في ثمار النخيل تمثل النسبة العظمى من المواد الصمبة الذائبة الكمية لذلك فأن زيادة

السكريات تؤدي الى زيادة المواد الصمبة الذائبة الكمية (المياح ) 2000 ،
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شكل( )7تأثير نوع المعاممة في محتوى ثمار لنخيل التمر صنف الخضراوي من المواد الذائبة الكمية

ولذلك فقد جاءت نتائج محتوى الثمار من المواد الصمبة الذائبة الكمية متوافقة مع نتائج محتوى ثمار

نخيل التمر صنف خضراوي من السكريات الكمية والمختزلة والسكروز وكما في جدول(  )1الذي يبين أن ثمار
نخيل التمر المعاممة بمبيد الكبريت اعطت أعمى محتوى من السكريات الكمية وبفرق معنوي عن بقية المعامالت

وبمغ 469.8ممغم/غم وانخفضت السكريات الكمية في ادناىا في معاممة المقارنة لتبمغ

404.3ممغم/غم  ،كما

سجل اعمى محتوى من السكريات المختزلة في ثمار معاممتي مبيدي الكبريت والنيرون وبمغ (

299.6

و)274.6ممغم/غم وبفارق معنوي عن المعاممتين األخرتين بينما سجل أقل محتوى من السكريات المختزلة في

ثمار معاممة المقارنة وكانت 249.9ممغم/غم ،ويظير الجدول نفسو عدم وجود أي فروق معنوية بين المعامالت
فيما يخص محتوى الثمار من السكروز إذ سجمت معاممة مبيد الكبريت أعمى محتوى من السكريات غير

المختزلة وكان  170.2ممغم/غم .وقد يعود سبب زيادة محتوى الثمار المعاممة بمبيدي الكبريت والنيرون من
السكريات الى دور ىذين المبيدين في خفض الكثافة السكانية لمحمم (شكل

 )1وبالتالي زيادة العصارة النباتية

المحتوية عمى السكريات مقارنة مع المعامالت االخرى التي يقوم فييا الحمم باستنفاذ محتوى الثمار من الكريات

كمصدر لمطاقة(ابو الحب.)1982،

جدول( )1تأثير معامالت الدراسة في محتوى ثمار نخيل التمر صنف الخضراوي من السكريات الكمية و
المختزلة والسكروز.

المعامالت

جركيز الثمار مه السكريات ملغم/غم
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السكريات المخحزلة

غير المخحزلة

الكلية

الكبريث
مبيد الىيرون
الماء
المقاروة

299.6
278.8
254.6
249.9

170.2
164.5
144.9
154.4

469.8
443.3
399.5
404.3

R.L.S.D. 0.05

17.2

N.S

0.5
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Effect of Mites Pesticides Sulfur and Neoron (Bromopropylate
25% E.C.) in Some physical ,Chemical and Productivity
Characteristics of Date Palm Fruit in Kadrawi CV.
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Abstract
This study was carried out to determine effect of pesticides (Sulfur, Neoron (Bromopropylate
25% E.C.) and daily spring water)in some characteristics (physical, chemical & productivity)in date
palm fruits CV Khadrawi.
Results showed that lower Abscission in Sulfur treatment was 9.02%while the higher
Abscission was 42.85% by baily spring water. The bigger moist weight of fruit & spath
weight was (33.92,8320.89)gm respectively in neuron treatment pesticide.The results explained that
the higher volume of fruit was (7.85)cm3 in Neoron pesticide treatment . The effect of different
treatments in T.S.S. (Total solid solution) & total sugar in fruit was higher in Sulfur pesticide
treatment (20.77,46.89)% respectively.
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