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  :الخالصة
جامعـة  / ل قسم البستنة وهندسة الحدائق في كليـة الزراعـة         أجريت تجربة في احد حقو    

، لغرض دراسة تأثير كـل مـن حـامض البوريـك و          ٢٠١٤ الجادرية للموسم الربيعي     -بغداد
سيليكات البوتاسيوم في نمو وانتاج نبات الباذنجان صـنف بـيض العجـل، تـم رش النباتـات               

 )١- غـم لتـر    ١,٥ و   ١ و   ٠,٧٥ (بثالث تراكيز ) H3BO3مصدره حامض البوريك    (بالبورون  

) K2O% ١٠ و SiO2% ٢٥( K2SiO3بالتتابع وسيليكات البوتاسـيوم    ) T4وT3وT2(رمز لها   
 فضالً عن معاملة     بالتتابع )T7و T6و T5(رمز لها   ) ١- غم لتر  ١,٥ و   ١ و   ٠,٧٥(بثالث تراكيز   

 وبـثالث مكـررات،   ، نفذ البحث وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية)T1(الرش بالماء فقط  
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي    . رشت النباتات ثالث مرات بفاصل أسبوعين بين رشة وأخرى        

فـي زيـادة ارتفـاع      ) T7 (١-غم لتر ١,٥رش سيليكات البوتاسيوم بتركيز     للبحث تفوق معاملة    
ق والمساحة الورقية وتركيـز الكلوروفيـل فـي األورا         (43.25)وعدد األوراق    (65.7)النبات  

%) (88.05زيادة النسبة المئوية لحيويـة حبـوب اللقـاح        و) غم وزن طري  ١٠٠ ملغم   353.1(
وزيـادة النـسبة    ) ١- ثمرة نبات  31.5(وعدد الثمار للنبات    ) ١- كغم نبات  4.20(وحاصل النبات   
 واتضح التأثير المعنوي لرش البـورون       ، )%٣,٤٠٣(والبوتاسيوم  ) %٠,٥٣٢(المئوية للفسفور   
ملـم   (14.18 في زيادة طول المدقة والمتـوك ١- غم لتر٠,٧٥لبوريك بتركيز بصيغة حامض ا

 فـي   ١-غم لتـر  ١ وبتركيز   %)79.1 (بالتتابع والنسبة المئوية إلنبات حبوب اللقاح     ) ملم12.84و
نستنتج ان رش سيليكات البوتاسيوم والبورون ادى الـى تحـسين االنتـاج          . متوسط وزن الثمرة  

  .  الصفات المدروسةوالزيادة المعنوية في معظم
  إنتاج الباذنجان ،الرش الورقي ،العناصر الصغرى: الكلمات المفتاحية

  

  المقدمة
 أحد محاصيل العائلة الباذنجانيـة  .Eggplant) (Solanum melongena Lيعد الباذنجان 

Solanaceae      همية االقتصادية و السيما في المناطق الحـارة        ، وهو من نباتات الخضر ذات األ
وقد عرف منذ القدم إذ كان ينمو برياً في كل من الهند و الصين اللـذين يعـدان        والمعتدلة من العالم    
تأتي أهميته الى استعمال ثماره كغذاء في اكثر بلدان العالم و منهـا       و ]١٨و ٧[الموطن األصلي له  

 يلجأ الباحثون إلى إيجاد طرائق فنية وبأساليب حديثة فـي           .يةالعراق، فضال عن استعماالته الطب    
تجهيز النباتات بالمغذيات الضرورية للمحافظة على استمرارية نموها وتحقيق التحـسين الكمـي        
والنوعي للحاصل، ونظراً لصعوبة الحصول على العناصر الغذائية من التربة نتيجـة تعرضـها            

لذا تم اعتماد طرائق ُأخرى بهـدف        ، .]١٦ و ٤و٣[ للتربة لعمليات الغسل والتثبيت عند إضافتها    
 وهـي  Foliar applicationالتغذية الورقيـة  إيصال المغذيات الى داخل النبات، ومنها طرائق 

عملية رش المحاليل المغذية على المجموع الخضري وبتركيز يؤمن أقصى إفادة مع عدم حدوث              
والسيما لبعض العناصـر    ديد التركيز المناسب     ويتطلب توخي الدقة في تح     [1]ضرر في النبات    

اشارت االبحاث  . ]١٤ و [4المغذية الصغرى إذ قد يكون المدى ضيقاً بين حدي االكتفاء والسمية          
ضمان دخول العنصر المغذي للنبات ومن ثم في أيـض األنـسجة            الى دور التغذية الورقية في      
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ة النتقـال أيونـات العناصر ضمن النبـات      النباتية مباشرةً مما يقلل من إستهالك الطاقة الالزم       
فضال عن توفيرها الكثير من الجهد والوقت لتميزها بإمكانيـة خلـط األسـمدة مـع المبيـدات                  

أن التغذية الورقية والسيما بالعناصر الكبرى في أثناء مراحل نمـو           . ]١٦و ١٠[ومنظمات النمو 
لكميات الكبيرة من المغـذيات والتـي   النبات المهمة أعطت دليالً واضحاً في خفض الحاجة الى ا         

 البـورون مهمـا   يعد. ]٦و[13تتطلبها مراحل النمو ذاتها إذا ما تمت إضافتها عن طريق التربة    
في العمليات الحيوية التكاثرية و تثبيت مكونات جدار الخلية وتنشيط االغشية الخلوية فضال عن               

تـروجين  نلـى زيـادة امتـصاص ال   ع اشتراكه في نظام االيض وانتقال الكربوهيدرات ويعمل
والبوتاسيوم والكالسيوم وينشط من قدرة النبات في التمثيل الضوئي ويؤدي نقصه الـى التثبـيط               

يعد السيليكون من اكثر العناصر وفرة في التربة اال ان اضـافته  . ]١٤و [13المبكر لنمو الجذور
 حفيزه االنظمة المانعة للتأكسد الى النباتات يعمل على مقاومة االجهادات غير الحية فضال عن ت

مما قد يؤدي الى زيادة نشاط النبات خاصة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة ولذا                [9]
كان الهدف من البحث دراسة تأثير رش تراكيز مختلفة من البـورون والـسيليكون فـي نمـو                  

  .وانتاجية نبات الباذنجان
  مواد العمل وطرائقه

في اطباق تكون وسـط النمـو فيهـا مـن           ) بيض العجل (بيض  زرعت بذور الصنف اال   
الجادريـة  / جامعة بغداد /  ونقلت الى الحقل الدائم في كلية الزراعة       ١/٢/٢٠١٤البيتموس بتاريخ   

، رشـت نباتـات الباذنجـان       ١٩/٣/٢٠١٤ أوراق حقيقة بتاريخ     ٥-٤بعد وصول الشتالت الى     
و  )T4و T3و T2( رمـز لهـا      ١-غم لتر ١,٥ و ١ و ٠,٧٥بالتراكيز  ) H3BO3مصدره  (بالبورون  

 ١,٥ و ١ و ٠,٧٥بـالتراكيز  ) K2O% ١٠ و  SiO2% ٢٥) ( K2SiO3(سيليكات البوتاسـيوم    
ليبلـغ عـدد    ) T1(فضالً عن معاملة الـرش بالمـاء فقـط          ) T7و T6و T5(رمز لها    ١-غم لتر 

ين بـين رشـة     المعامالت سبع معامالت، وتم الرش ثالثة مرات حتى البلل التام وبفاصل اسبوع           
 ١_ هــ    N كغـم    ١٢٠(المعدني  واخرى، اجريت عمليات الخدمة من اضافة للتوصية السمادية         

 وبقية عمليات الخدمة كلما دعت الحاجة، نفـذ  [6] ١_هـK  كغم120و ١_ هـP2O5كغم ١٦٠و
وبثالث مكررات وتم مقارنة معدالت     ) RCBD(البحث ضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة       

                                                     .[2] ٠,٠٥المتحصل عليها من البحث حسب اختبار اقل فرق معنوي عند البيانات 
  الصفات المقاسة

 نباتات أخذت عشوائيا لكل معاملة      ١٠تم قياس طول النبات في نهاية موسم النمو كمتوسط          
 فرع للنبات بوسـاطة  ألطولالى القمة النامية في المكرر الواحد من منطقة اتصال الساق بالتربة     

 نباتات أخـذت عـشوائيا   ١٠ في نهاية الموسم كمتوسط األوراقتم حساب عدد . الشريط المتري 
 نباتات لكل معاملـة فـي       ١٠لكل معاملة في المكرر الواحد وحسبت المساحة الورقية كمتوسط          

 المكتملة النمو وحساب    األوراقمن   وذلك باخذ عدد     Digimizerالمكرر الواحد بوساطة برنامج     
 الكلي لحساب المساحة الورقية الكليـة وبـثالث         األوراقمساحتها رقمياً لتضرب الحقا في عدد       

تم تقدير تركيـز الكلوروفيـل   . مراحل بعد مرور اسبوعين من عملية الرش وقبل الرشة الالحقة    
ت عشوائيا لكل معاملـة فـي    نباتات أخذ١٠الكلي باستخالص الكلوروفيل في األوراق كمتوسط    

ومن ثم قراءة امتـصاص الـضوء للعينـة بجهـاز           %) 80(المكرر الواحد باستعمال األسيتون     
Spectrophotometer      نـانومتر بعـدها قـدر تركيـز         ٦٤٥ و   663 على طولين مـوجيين 

  :من المعادلة اآلتية) ١-ملغم لتر(الكلوروفيل الكلي 
Total Chl. (mg/L) = 20.2 D(645) +8.02 D(663) 

قدرت النسبة المئوية لحيوية حبـوب      . [11] وزن طري    ١-غم١٠٠ثم تم تحويله الى ملغم      
اللقاح في خمس زهرات في مرحلة تفتح االزهار للنبات في خمس نباتات اخذت عـشوائيا لكـل           
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 اذ  in-vitro خارج الجـسم الحـي       acetocarmineمعاملة في المكرر الواحد باستعمال صبغة       
 مل من الماء المقطر واضيف لهـا        ٥٥ غم من مسحوقها واذيبت في       ١,٠بغة باخذ   حضرت الص 

 دقـائق   ٥ مل من الصبغة وتم تسخينها ببطء لمدة         ١٠٠ مل من حامض الخليك ليتم تحضير        ٤٥
 قطـرة   ٢-١ وتم تفريغ محتويات المتوك على شريحة زجاجية فيها          [12]لترشح بعدها الصبغة    

مجهر المركب وتم حساب عدد حبوب اللقاح المصبغة وعـدد          من الصبغة لتفحص الحقا تحت ال     
  :حبوب اللقاح الكلية كاالتي

  ١٠٠×) عدد حبوب اللقاح الكلية/ عدد حبوب اللقاح المصبغة = (حيوية حبوب اللقاح % 
المئوية النبات حبـوب اللقـاح وذلـك    نسبة كما قدرت ال ، [5]حسب ما أشار إليه صادق   

 ملغم مـن    ٥٠ و   )C12H22O11( غم من مادة السكروز      ٢٠ن من   بتحضير وسط االنبات المتكو   
مل بالمـاء المقطـر، حيـث       ١٠٠ وبعد اذابتهما تم إكمال الحجم إلى        H3BO3حامض البوريك   

 ٢-١أفرغت محتويات المتوك من حبوب اللقاح ووضعت فوق شريحة زجاجية موضوع عليهـا      
 ٢٤ف مرطب وتركـت لمـدة       قطرة من وسط االنبات ووضعت في اطباق بتري فيها ورق نشا          

 لوقف التفاعل وتصبيغ حبـوب  acetocarmine قطرة من صبغة ٢-١ساعة، اضيفت لها الحقا  
  : وانابيب اللقاح النابتة بحسب المعادلة االتية

  ١٠٠ ×)عدد حبوب اللقاح الكلية في الشريحة / عدد حبوب اللقاح النابتة = (انبات حبوب اللقاح%  
اما طول المدقة وطـول االسـدية للزهـرة    ، Kelly [12] وMatlopوفق ما اشار اليه 

قدير العناصر وذلـك باخـذ   تم ت. Digital Micro verinerفقيست بوساطة القدمة االلكترونية 
الورقة الرابعة من القمة النامية للنباتات المختارة من كل وحدة تجريبية ثم جففت في فرن علـى                 

ن بعدها طحنت ووضعت في أكيـاس بالسـتيكية محكمـة     لحين ثبات الوز٠ م ٧٠درجة حرارة   
 غم من العينة النباتية وهضمت باسـتعمال  0.2الغلق، وبعدها اجريت عملية الهضم الرطب بأخذ       

 وبعد اتمام عملية الهضم تم تقـدير العناصـر          [3] ١:٤حامض الكبريتيك والبيروكلوريك بنسبة     
 (%) P، امـا الفـسفور  Kjeldahl [7]از في االوراق بوساطة جه (%)  N النتروجين-:اآلتية

فقدر باستخدام مولبيـدات االمونيـوم وحـامض االسـكوربيك بجهـاز المطيـاف الـضوئي                
Spectrophotometer) (    اما البوتاسيوم    [4] نانوميتر   ٦٦٢على طول موجي ،K (%)   فقـدر

بية ولكل تم حساب عدد الثمار لنباتات الوحدة التجري. Flame photometer  [3]بوساطة جهاز
باخذ حاصل الجنيـات    ) غم(نبات  / تم حساب وزن الثمرة   . جنية تراكمياً وقسم على عدد النباتات     

تـم حـسابه بأخـذ    ) كغـم (اما حاصل النبات الواحد . التراكمي وقسم على عدد الثمار التراكمي 
  .حاصل الوحدة التجريبية التراكمي وقسم على عدد النباتات

  النتائج والمناقشة
 معنويا في زيادة ارتفـاع النبـات وعـدد األوراق     T7 تفوق المعاملة    ١جدول  يتضح من   

سـم   48.8 بالتتابع قياسا بأدنى معدل بلـغ        ١- ورقة نبات  ٤٣,٢٥و   ١- سم نبات  ٦٥,٧للنبات بلغ   
 االعلى قيمة في الوزن النوعي لـألوراق    T6فيما كانت المعاملة     ١- ورقة نبات  27.11 و   ١-نبات
 معنويـا فـي   T7، وتفوقت معاملـة  T4 في المعاملة   ٠,٩٠٠ى معدل بلغ     قياسا بأدن  0.968بلغ  

 قياسا بأقل محتوى للكلوروفيل     ١-غم وزن طري  ١٠٠ ملغم   ٣٥٣,١زيادة الكلوروفيل حيث بلغت     
  . T5 في المعاملة ١-غم وزن طري١٠٠ ملغم ٢٥٩,٢بلغ 
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 صفات النمـو الخـضري    بعنصري البورون وسيليكات البوتاسيوم فيتأثير التغذية الورقية. ١ جدول
  للباذنجان

ارتفاع النبات  المعامالت
 ١-سم نبات

عدد االوراق 
 ١-ورقة نبات

الوزن النوعي 
 للورقة

المساحة 
  الورقیة

 ١- نبات٢سم

المساحة 
  الورقیة

 ١- نبات٢سم

المساحة 
 ٢الورقیة سم

 ١-نبات

كلوروفیل ملغم 
غم وزن ١٠٠

 طري

T1 48.8 27.11 0.956 109.1 114.7 120.0 267.1 
T2 51.6 35.41 0.926 137.7 146.7 158.3 321.1 
T3 55.3 38.70 0.917 167.3 171.3 176.5 331.6 
T4 56.0 40.39 0.900 145.2 150.8 156.8 317.8 
T5 59.5 40.11 0.961 151.3 160.1 166.1 259.2 
T6 63.5 40.14 0.968 174.9 182.5 186.5 314.5 
T7 65.7 43.25 0.943 183.0 190.5 196.3 353.1 

L.s.d. 0.05 9.26 3.79 n.s 16.92 15.50 15.99 27.55 
  

 في زيادة حاصل النبات الواحد وعدد الثمار للنبـات   T7 الى تفوق المعاملة     ٢يشير جدول   
 بالتتابع قياسا بأقل معدل لحاصل النبـات وعـدد          ١-رة نبات  ثم ٣١,٥و   ١- كغم نبات  ٤,٢٠بلغت  

، امـا اعلـى وزن   T1 في معاملة الـسيطرة  ١-ثمرة نبات ١٤,٣و  ١-كغم نبات ١,٨٥الثمار بلغ  
 ١٢٣,١٧٠  قياساً بأقل معدل لوزن الثمـرة      T3 في المعاملة    ١- غم ثمرة  ١٥٧,٩٩للثمرة فقد بلغ    

   T2. في المعاملة ١-غم ثمرة
  

دول ي   .٢ج یوم ف یلیكات البوتاس ورون وس صري الب ة بعن ة الورقی أثیر التغذی ات  ت ل نب فات حاص ي ص  ف
  الباذنجان

متوسط حاصل النبات الواحد  المعامالت
 ١-كغم نبات

 عدد الثمار ثمرة متوسط
 ١-نبات

 وزن الثمرة غم متوسط
 ١-ثمرة

T1 1.85 14.3 ١٢٧٫٣٧ 
T2 2.02 16.4 ١٢٣٫١٧ 
T3 2.67 16.9 ١٥٧٫٩٩ 
T4 1.97 15.5 ١٢٧٫١٠ 
T5 2.83 19.0 ١٤٨٫٩٤ 
T6 3.38 22.2 ١٥٢٫٢٥ 
T7 4.20 31.5 ١٣٣٫٣٣ 

L.s.d. 0.05 1.44 9.20 ٢٩٫٧٤٤ 
  

 و ١٤,١٨لـغ   في زيادة طول المدقة وطول المتك اذ ب    T2 تفوق المعاملة    ٣يوضح جدول   
 بالتتابع فـي    ١١,٣٣ و   ١٢,٠٢ معدل لطول المدقة وطول المتك بلغ      بالتتابع قياساً بأقل     ١٢,٨٤

 في زيادة النسبة المئوية لحيوية حبـوب اللقـاح  بلغـت    T7 ، فيما تفوقت المعاملة    T5المعاملة  
ش بالمـاء   في معاملة الر  % ٦٨,٨٤قياساً بأقل نسبة مئوية لحيوية حبوب اللقاح بلغت         % ٨٨,٠٥

 قياسـا   T2في المعاملة   % ٧٩,١، في حين كانت اعلى نسبة إلنبات حبوب اللقاح بلغت           T0فقط  
               .T4فـي المعاملـة   % ٦٥,٢باقـل نـسبة النبـات حبـوب اللقـاح بلـغ       
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  يوم في الصفات الزهرية للباذنجانتأثير التغذية الورقية بعنصري البورون وسيليكات البوتاس .٣جدول

 طول المدقة متوسط المعامالت
 ملم

طول المتوك متوسط 
 ملم

متوسط نسبة حيوية 
 % حبوب اللقاح

متوسط نسبة إنبات 
 % حبوب اللقاح

T1 14.06 12.45 68.84 65.8 
T2 14.18 12.84 84.35 79.1 
T3 13.58 12.77 87.33 73.7 
T4 13.67 12.12 86.99 65.2 
T5 12.02 11.33 75.24 67.2 
T6 13.12 12.62 86.14 58.9 
T7 12.52 12.24 88.05 70.5 

L.s.d. 
0.05 1.99 1.33 8.01 8.86 

  
 في زيادة النسبة المئوية للنتـروجين  T7 و  T7 و   T3 تفوق معامالت    ٤وتبين نتائج جدول  

% ٣,٤٠٣ , ٠,٥٣٢ و ٣,٧٧٠ع في اوراق نبات الباذنجـان بلغـت   والفسفور والبوتاسيوم بالتتاب
 ٢,٣١٧ والتـي بلغـت      P و   Nبالتتابع قياسا باقل نسبة مئوية في معاملة المقارنـة للعناصـر            

  %.٢,٢١٣ T5 في Kبالتتابع و % ٠,٢٣٠و
  

 Nات البوتاسيوم في النسبة المئوية لعناصر        تأثير التغذية الورقية بعنصري البورون وسيليك      .٤جدول
  في أوراق الباذنجان K و Pو 

 N P K المعامالت
T1 ٢٫٢٧٧ ٠٫٢٣٠ ٢٫٣١٧ 
T2 ٢٫٦٦٠ ٠٫٢٦٠ ٣٫٤٣٧ 
T3 ٢٫٩٦٧ ٠٫٤٤٥ ٣٫٧٧٠ 
T4 ٢٫٨٤٧ ٠٫٤٧١ ٣٫٧٢٣ 
T5 ٢٫٢١٣ ٠٫٤٢٣ ٣٫٠٤٣ 
T6 ٢٫٣١٧ ٠٫٤١٩ ٣٫٤٤٧ 
T7 ٣٫٤٠٣ ٠٫٥٣٢ ٣٫٦٤٧ 

L.s.d. 0.05 ٠٫٣٨٩ ٠٫٢٢١ ٠٫٤٥٩ 
  

 رش ان اذ المختلفـة،  الخضري النمو قياسات في الرش لمعامالت المعنوي التأثير يالحظ
 االوراق وعـدد  النبـات  ارتفـاع  زيادة الى ادى )T7( ١-لتر غم١,٥ بتركيز البوتاسيوم سليكات

 الثمـار  وعـدد  النبـات  وحاصـل  اللقاح حبوب لحيوية المئوية النسبة وزيادة الورقية والمساحة
 بـسبب  الواحدة الثمرة ووزن للورقة النوعي الوزن زيادة في T6 المعاملة تفوقت ما في للنبات،
 وتطـور  لنمـو  الفرصة أتاح الذي الخضري المجموع في الورقية والمساحة األوراق عدد زيادة
 المصنعة المركبات من وافرة كميات ورود استالم عن فضالً حجمها، وزيادة أفضل بشكل الثمار

 دور الـى  الزيـادة  سـبب  يعـزى  ان ويمكـن  ،وزنها زيادة إلى أدى مما الثمار في وتراكُِمها
 البـورون  لرش المعنوي التأثير اما البوتاسيوم، سيليكات لمحلول المكونة والسيليكون البوتاسيوم

 المئويـة  والنـسبة  المتك وطول المدقة طول زيادة في ١-لتر غم ٠٫٧٥ البوريك حامض بصيغة
 البـورون  تحكم إلى ذلك يعزى فربما ١-لتر غم١,٠٠ بتركيز البورون ورش اللقاح حبوب إلنبات

 على البورون يعمل آخر نباج وِمن اللقاحية، اإلنبوبة وإستطالة نمو في بتأثيره التلقيح عملية في
 فـي  تـأثيره  عـن  فضالً العقد اثناء اركاألزه النشطة المواقع إلى السكريات إنتقال في المساعدة

 الـورقي  الـرش  إن. ]١٠و ٩و ٨[للنبات الفسيولوجي التنظيم في دوره والى الهرمونات حركة
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 إلـى  أدى قد للسيليكون كمصدر البوتاسيوم وسيليكات للبورون كمصدر البوريك حامض لمحاليل
 الـسريعة  اإلسـتجابة  إلـى  ذلـك  يعود وقد العناصر هذه ِمن األوراق محتوى في معنوية زيادة

 الكبيـر  التـأثير  البورون تركيز لزيادة كان لقد ]١٨و ١٧و١٥[  للعناصر الورقي للرش للنباتات
 فـي  النـشطة  الجذريـة  كتلـة ال بزيـادة  ذلك يفسر وقد الفسفور ِمن األوراق محتوى زيادة في

 كفـاءة  زيـادة  لىإ يؤدي الذي األمر الجذور قمم إستطالة إلى ذلك عزى وقد ] ١٤[االمتصاص
 النبـات  فـي  والفسفور النتروجين إنتقال على البورون ويساعد الفسفور، امتصاص في الجذور

 تتحقـق  ان يمكن البيضاء الثمار ذي العجل بيض صنف الباذنجان انتاج زيادة ان نستنتج. [15]
                                     . ١-لتر غم ١,٥ بتركيز البوتاسيوم سيليكات برش
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Abstract: 
A field experiment implemented in the spring season of 2014 in the fields 

of horticulture and landscape gardening department/ university – AL-jadyria, to 
study the impact of boron and potassium silicate in the growth and productivity 
and floral biology of white eggplant cultivar (beeth alajl). The plants sprayed 
with boron in the three concentrations of (as H3BO3) (0, 0.75, 1 and 1.5 g L-1), 
and potassium silicate K2SiO3 (25%SiO2 and 10% K2O) (0.75, 1 and1.5 g L-1). 
The experiments designed with randomize completed blocks design with three 
replications and seven treatments, mean results compared with 0.05 probabilities. 
Plants sprayed three times two week intervals between them. The treatment T7 
gave the highest plant (65.7cm), leaves number (43.25), leaf area ,chlorophyll 
concentrate (353.1 mg 100g fresh weight), % pollen grain viability (88.05%), 
plant yield (4.20 kg plant-1), fruits number (31.5 fruit plant-1), P% (0.532%) , and 
K% (3.403%) while T2 treatment showed the significant effect of  boron in 
height of pistil and anther at (14.18 and 12.84) respectively and % pollen grain 
germination (79.1%) and a significant effect in T3(1g .L-1 of  H3BO3) for fruit 
weight mean per plant. It was concluded from these results that spraying plants 
with potassium silicate enhanced most yield and significantly increased most 
studying characters. 
Keywords: Eggplant Production, Foliar Application, Micro Elements   


