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تأثیر محلولپاشی عناصرکممصرف بر عملکرد ،کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی در
لیموترش)(Citrus aurantifolia Swingle
Effect of Micronutrients Foliar Application on Yield, Fruit Quality and Nutrients
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چکیده

در بسیاری از باغات مرکبات کشور کیفیت میوه ،همچون عملکرد آن ،از شرایط مطلوبی برخوردار نیست .شاید یکی از علل این امر به
روش تغذیه درختان مرکبات ،بهویژه در شرایطی که اغلب خاکهای کشور آهکی میباشند ،مربوط میشود .هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی کاربرد عناصر آهن ،روی ،مس و منگنز بهصورت محلولپاشی بر عملکرد ،کیفیت میوه و عناصر غذایی در برگ لیموترش رقم
مکزیکن بود .عناصر بهصورت مجزا و یا تلفیقی از منبع سولفاتی آنها و با غلظتهای مشخص ( 3تا  0در هزار) در قبل و بعد از
گلدهی روی شاخ و برگ درختان محلولپاشی شدند .برخی از پارامترهای کیفی میوه مانند  pHو ضخامت پوست تحتتأثیر قرار
گرفتند؛ بهطوریکه کاربرد سولفات آهن و روی بهطور جداگانه کاهش معنیدار  pHمیوه را در پی داشت و محلولپاشی همزمان
سولفات روی و منگنز سبب افزایش ضخامت پوست میوه گردید .استفاده از سولفات مس و منگنز بهصورت محلولپاشی بهترتیب باعث
افزایش معنیدار غلظت مس و منگنز برگ شدند .اگرچه تغذیه درختان لیموترش با عناصر کممصرف بهروش محلولپاشی تأثیری
معنیدار بر عملکرد نداشت اما سبب بهبود برخی از صفات کیفی میوه گردید؛ بهطوریکه  pHآب میوه با محلولپاشی سولفات آهن و
روی بهترتیب با غلظت  0و  3در هزار بهطوری معنیدارکاهش یافت (بهترتیب  2/484و  )2/486و محلولپاشی سولفات منگنز با غلظت
 0در هزار سبب افزایش معنیدار آب میوه گردید ( 03/33درصد) .بنابراین کاربرد سولفات آهن و منگنز بهصورت محلولپاشی با غلظت
 0در هزار و سولفات روی با غلظت  3در هزار برای افزایش کیفیت میوه لیموترش توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :تغذیه برگی ،سولفات ،ویژگی کیفی pH ،آب میوه
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تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد ،کیفیت...
مرکبات یکی از مهمترین درختان میوه در کشورهای مختلف
جهان و ازجمله ایران ،که در بین ده کشور اول تولیدکننده
مرکبات قرار دارد ،میباشد .به سبب عوامل مختلف و ازجمله
مشکالت تغذیهای تولید مرکبات در ایران به مقدار قابلقبول
خود نرسیده است (اشکواری 4و همکاران.)2010 ،
متوسط عملکرد تولید مرکبات در کشور حدود  46/0تن در
هکتار اسـت درحالیکه متوسط تولید جهانی مرکـبات بین
 20-05تن در هکتار ذکر شده است .استان هرمزگان با عملکرد
متوسط  46تن لیموترش در هکتار یکی از استانهای عمده
تولیدکننده این محصول در کشور است و از این نظر دارای مقام
نخست میباشد (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی ،)4391 ،که
بهمراتب از میانگین عملکرد جهانی کمتر است .شاید یکی از
علل عمده پایین بودن عملکرد در باغهای کشور و از جمله
باغات هرمزگان ،عدممصرف متعادل کود و یا بهعبارت دیگر
تغذیه نامطلوب درختان مرکبات است (رستگار .)4385 ،عالوهبر
مقدار و نوع کود در باغها ،روش و زمان مصرف کود نیز مهم
است و بایستی باتوجه به شرایط گوناگون ،روش و زمان
مناسبی را برای این منظور انتخاب کرد .یکی از روشهای
کاربرد کود در درختان ،روش تغذیه برگی یا محلولپاشی
عناصر غذایی بر روی شاخ و برگ گیاه است که در این روش
عناصر غذایی موجود در کودهای محلول در آب ،بهطور مستقیم
میتوانند از طریق اندامهای هوایی جذب گیاه شوند.
مهمترین و رایجترین مورد استفاده از محلولپاشی در کاربرد
عناصر ریزمغذی است .ریزمغذیها بهراحتی میتوانند
محلولپاشی شوند زیرا به مقدار کمی موردنیاز گیاه هستند.
ثابت شده است که محلولپاشی میتواند چند بار کارآتر از
کاربرد خاکی کود برای درختان میوه و دیگر محصوالت باشد
(بارک و چن .)1984 ،2در خاکهای ایران به دلیل باال بودن
 ،pHآهك فراوان و مواد آلی پایین خاکها جذب آهن و روی و
دیگر عناصر ریزمغذی توسط گیاه معموالً کم است و تحت
چنین شرایطی کمبود عناصر ریزمغذی مشاهده میشود
(لیندسی1972 ،3؛ میرزاپور و خوشگفتارمنش2013 ،1؛ منگل و
کرکبی .)1987 ،0محلولپاشی در چنین مواقعی مؤثرتر و
باصرفهتر از مصرف کالتهای آهن و روی گرانقیمت است
(ارنر 6و همکاران .)1999 ،جهت کاهش اثر ضدیت عناصر بر

روی یکدیگر در درخت (مثل تأثیر فسفر در کاهش غلظت مس
و روی برگ) نیز میتوان از محلولپاشی استفاده کرد (ارنر و
همکاران.)1999 ،
بهطورکلی این عقیده وجود دارد که محلولپاشی نبایستی
بهعنوان جایگزین برنامه صحیح حفظ حاصلخیزی خاک قرار
گیرد (کریستنسن 3و همکاران .)1982 ،پانل 8و همکاران
( )1997مالحظه کردند که آهن فعال برگ همبستگی مثبتی با
درصد کاهش کلروز برگ نشان داد .همچنین اعمال تیمار 5/4
درصد سولفات آهن در  5/50درصد اسیدسیتریك بهصورت
محلولپاشی سبب افزایش معنیدار آهن فعال در برگها شد.
در تحقیق دیگری (رودریگز 9و همکاران )1998 ،نشان داده شد
که کاربرد روی بهصورت محلولپاشی سبب افزایش غلظت روی
برگ گردید اما اندازه میوه و عملکرد تحت تأثیر واقع نشد .در
آزمایش دیگری مالحظه گردید که کاربرد روی و منگنز و
بهخصوص منگنز در هلو میتواند باعث اثر تنظیمی و افزایشی
در برخی از پروسههای مربوط به فتوسنتز گردد (شیشکانو و
تیلوا .)1992 ،45شارما 44و همکاران ( )1990در آزمایشی بر روی
نارنگی نشان دادند که محلولپاشی مس و روی بهطور قابل
مالحظهای ظاهر کلی درخت رو بهزوال را اصالح کرد .در
برگهای درختان رو بهزوال و درختان سالم غلظت عناصر به
مقدار کافی وجود داشت و این امر نشان میدهد که همیشه در
درختان روبهزوال مشکل کمبود عناصر غذایی نیست .همچنین
مالحظه گردید که کاربرد مس ،غلظت مس ،روی و آهن برگ
را بهطور معنیدار و غلظت منگنز را بهطور قابل مالحظهای
افزایش داد .درختان محلولپاشی شده با غلظت  5/2درصد
مس و روی بیشترین غلظت مس و روی و با غلظت  5/4درصد
این دو عنصر بیشترین غلظت آهن را دارا بودند .تحقیقی دیگر
در برزیل (بارتلو 42و همکاران )2002a ،نشان داد که
محلولپاشی روی باعث افزایش غلظت روی برگ تا دامنه
مطلوب شد ا ما اثری روی عملکرد و کیفیت میوه نداشت.
همچنین روی خاک در زیر سایهانداز درخت مخصوصاً نزدیك
تنه افزایش یافت .در ادامه آزمایش با  65Znمالحظه گردید که
فقط یك قسمت کوچك (کمتر از یك درصد) از  Znبهکار رفته
به دیگر قسمتهای درخت منتقل شده بود .در آزمایشی (بارتلو
و همکاران )1991 ،مالحظه گردید که در انگور غلظت آهن در
مدت محلولپاشی با آهن ،در برگ تیمار شده باالتر از کنترل
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لیموترش بذری رقم مکزیکن الیم با فاصله کاشت  45×45بود،
برای مدت  2سال درمنطقه میناب اجرا شد .سعی گردید که
درختان انتخاب شده برای انجام آزمایش از نظر سن و حجم
تاج مشابه باشند .مقدار بارندگی در سالهای اول و دوم آزمایش
بهترتیب  60/1و  441/8میلیمتر و میانگین دما بهترتیب
 29/26و  29/34درجه سیلیسوس ثبت شده بود .میانگین
حداکثر دما در سالهای اول و دوم آزمایش بهترتیب  39/92و
 39/10درجه سیلیسوس و میانگین حداقل بهترتیب  40/13و
 46/05درجه سیلیسوس گزارش گردید .میانگین درازمدت
بارندگی و دمای سالیانه بهترتیب نزدیك به  255میلیمتر و
 28/16درجه سیلیسوس بود.
تیمارها شامل :تیمار  .4بدون محلولپاشی یا تیمار شاهد
(محلولپاشی فقط با آب ،بدون اضافه کردن عنصر خاصی،
انجام شد)؛ تیمار  .2محلولپاشی با سولفات آهن با غلظت  0در
هزار؛ تیمار  .3محلولپاشی با سولفات روی با غلظت  3در هزار؛
تیمار  .1محلولپاشی با سولفات منگنز با غلظت  0در هزار؛
تیمار  .0محلولپاشی با سولفات روی  +سولفات منگنز هرکدام
با غلظت  0در هزار؛ تیمار  .6محلولپاشی با سولفات آهن +
سولفات روی  +سولفات مس هرکدام با غلظت  3در هزار؛ تیمار
 .3محلولپاشی با سولفات آهن  +سولفات روی  +سولفات مس
 +سولفات منگنز هرکدام با غلظت  3در هزار بودند.
قبل از اعمال تیمارها از خاک پای درختان نمونهبرداری
مرکب از دو عمق  5-35و  35-65سانتیمتری با کمك آگر
انجام شد و یك نمونه مرکب خاک جهت تعیین برخی از
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک (علی احیایی و
بهبهانیزاده )4332 ،در عمقهای مذکور به آزمایشگاه ارسال
گردید (جدول  .)4همچنین از برگهای چهار تا هفت ماهه که
بر روی شاخههای غیربارور قرار داشتند نمونهبرداری مرکب
انجام گرفت (ملکوتی و طباطبائی )4338 ،و سپس غلظت
عناصر غذایی که در جدول  2آورده شده است ،با استفاده از
روشهای مورداستفاده در مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور
(علی احیایی4336 ،؛ علی احیایی و بهبهانی4332 ،؛ امامی،
 )4330اندازهگیری شدند (جدول  .)2کودهای حاوی عناصر
پرمصرف (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) ،باتوجه به نتایج تجزیه
خاک و برگ و همچنین دستورالعملهای موسسه تحقیقات
خاک و آب کشور و تجربیات کارشناسان منطقه ،به تمام
درختان انتخابشده برای آزمایش بهصورت یکنواخت برای هر
درخت بهمیزان  2/0کیلوگرم سولفات آمونیوم 4 ،کیلوگرم
سوپرفسفات تریپل و  5/305کیلوگرم سولفات پتاسیم مصرف
گردید .کودهای پتاسیمدار و فسفردار در آذرماه و کود سولفات

بود .در آزمایش دیگری مالحظه گردید که محلولپاشی روی اثر
مثبتی بر عملکرد سیب ایجاد کرد .بیان شده است که
محلولپاشی روی میتواند مؤثر واقع شود و با توجه به عدم
کالت مناسبی جهت روی (یا گران بودن آن) این روش تغذیه
میتواند کارا باشد (کریستنسن و همکاران .)1982 ،در آزمایش
ساجید 4و همکاران )2010) ،بر روی پرتقال مشخص گردید که
کاربرد عناصر روی و بور بهصورت محلولپاشی عالوه بر افزایش
عملکرد و کیفیت میوه ،سبب کاهش عارضه زوال گردید .اعتقاد
بر این است که قابلیت داشتن کلروز آهن در برگ ،بسته به
پاسخ گیاه به استرس کمبود آهن ،بهطور ژنتیکی کنترل
میشود (ابریزا 2و همکاران .)1993 ،درمان کلروز آهن در
واریتههای حساس کاشته شده در خاکهای آهکی خیلی
مشکل است و شاید استفاده از پایه و ارقام مقاوم و کالتهای
آهن که در خاک با آهك باال رسوب نمیکنند تنها راهحلهای
مقابله با کمبود آهن باشند (فینك1982 ،3؛ ابریزا و همکاران،
 .)1993در سویا ،پنانس و وایز )1990( 1توصیه کردند که برای
جلوگیری از کلروز آهن ،معموالً بیش از یك نوبت کاربرد
سولفات آهن احتیاج است و محلولپاشی با سولفات آهن
بایستی بهمحض مشاهده اولین عالئم کلروز آهن شروع شود و
به فاصله  3تا  45روز بهطور متناوب تا وقتیکه رشد برگ
جدید عالئم کمبود آهن را نشان ندهد ادامه یابد .آنها
همچنین اظهار داشتند که محلولپاشی با ترکیبات آهندار
بهعنوان آخرین انتخاب برای اصالح کمبود آهن و نه بهعنوان
یك روش کودی میتواند مدنظر قرار گیرد .باتوجه به مطالب
فوق و اهمیت باالی باغهای لیموترش در شهرستان میناب و
همچنین بازی بودن  pHخاک ،آهکی و پایین بودن مواد آلی
خاک و غالب بودن بافت شنی در خاک باغات منطقه (جدول
 )4و در نتیجه ناچیز بودن حاصلخیزی خاک و ظرفیت پایین
نگاه داشت مواد غذایی در خاک (که روش آبیاری سطحی که
در باغات منطقه رایج است این امر را تشدید میکند) و اینکه
تاکنون پژوهشی مشابه در این منطقه صورت نگرفته است،
تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب انجام
پذیرفت.
مواد و روشها
این تحقیق در قالب بلوکهای کامل تصادفی با  3تیمار و 1
تکرار که هر واحد آزمایشی شامل دو درخت  25-20ساله
1. Sajid
2. Obreza
3. Fink
4. Penas and Wiese

191

تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد ،کیفیت...
(برحسب کیلوگرم در هر درخت) ،غلظت برخی ازعناصر در
برگ شامل آهن کل ،روی ،منگنز و مس و بعضی از پارامترهای
کیفی میوه شامل  pHآب میوه با دستگاه pHمتر ،کل مواد
جامد محلول با رفرکتومتر چشمی مدل Atago-ATC-20 E
ساخت ژاپن ،اسیدیته قابل تیتراسیون با استفاده از سود 5/4
نرمال ،متوسط قطر پوست میوه با کولیس ،متوسط وزن میوه،
درصد پوست میوه ،درصد گوشت میوه و درصد آبمیوه بود.
عناصر غذایی با روشهای مورد استفاده در مؤسسه تحقیقات
خاک و آب کشور اندازهگیری شدند (علی احیایی4336 ،؛
امامی .)4330 ،در پایان نتایج حاصل از اندازهگیری پاسخهای
گیاهی ،با نرمافزار  MSTATCتجزیه آماری گردید و مقایسه
میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 0
درصد صورت پذیرفت.

آمونیوم را نیز بهصورت دو تقسیط مساوی در آذر و اسفندماه
بهصورت نواری در شعاع سایهانداز درخت استفاده گردید.
بهازای هر درخت  35کیلوگرم کود حیوانی در آذرماه بهکار برده
شد .جهت اعمال تیمارهای آزمایش ،محلول کودهای
مورداستفاده در تیمارها بهصورت مجزا در تانکرهای 455
لیتری آماده گردید (ابتدا مقدار کود الزم هر تیمار را وزن کرده،
بهصورت محلول درآورده و در تانکر  455لیتری ریخته شد و
سپس این محلول را با آب به حجم  455لیتر رسید) .برای
تمامی تیمارها مایع ظرفشویی با غلظت  5/0در هزار بهعنوان
( Surfactantملکوتی و طباطبائی4336 ،؛ پاتیل و مالوار،4
 )1998به محلول آمادهشده ،اضافه گردید .جهت جلوگیری از
سوختگی برگ درختان بهمیزان  4در هزار آهك مرده به
تیمارهای حاوی سولفات مس اضافه گردید .همچنین جهت
جذب بهتر عناصر بهمقدار  4در هزار اوره بهتمامی تیمارها
اضافه گردید (ملکوتی و طباطبائی .)4336 ،تیمارهای
محلولپاشی در دو نوبت ،نوبت اول قبل از گلدهی (آذرماه) و
نوبت دوم پس از گلدهی لیموترش (اسفندماه) انجام شد
(بوینتون1954 ،2؛ کریستنسن و همکاران .)1982 ،سعی گردید
که حجم و سرعت محلولپاشی برای تمام تیمارها یکنواخت
انجام شود و همچنین برگ درختان (از پشت و رو) بهطور کامل
خیس شوند .پس از اتمام محلولپاشی یك تیمار ،تانکر را با آب
کامالً شسته و تمیز میگردید و سپس محلول تیمار دیگری
ساخته شد و به همین ترتیب تمام تیمارها اعمال گردیدند.
اعمال تیمارهای محلولپاشی در صبح زود که هوا خنك بود
انجام گرفتند .همچنین سعی گردید در هنگامی محلولپاشی
انجام پذیرد که سرعت باد پایین باشد .پس از محلولپاشی باغ
آبیاری میگردید (ملکوتی و طباطبائی .)4336 ،در طول انجام
آزمایش مراقبتهای الزم مثل وجین علفهای هرز به طریق
مکانیکی ،آبیاری (هر پنج روز یكبار با روش غرقابی) انجام
میگرفت .از سموم دفع آفات نباتی و یا علفکشها در طول
آزمایش استفاده نشد .جهت اندازهگیری عناصر در برگ ،نمونه
برگ از برگهای چهار تا هفتماهه گرفته شد (ملکوتی و
طباطبائی .)4338 ،همچنین نمونهبرداری میوه جهت
اندازهگیری پارامترهای کیفی ،در هنگام برداشت محصول در
تیرماه انجام پذیرفت .عملکرد در هر تکرار از تیمار وزن گردید و
برای یك درخت میانگینگیری شد .نمونههای گرفتهشده برگ
و میوه جهت انجام اندازهگیریهای موردنظر به آزمایشگاه
فرستاده شد .پاسخهای گیاهی در این تحقیق شامل عملکرد

مقایسه میانگینها نشان داد تأثیر تیمارها بر عملکرد در هر دو
سال (بهطور جداگانه) و یا هر دو سال بهصورت یكجا معنیدار
نشد (شکل  .)4اعمال تیمار محلولپاشی در سال اول میزان
عملک رد را اندکی نسبت به شاهد افزایش داده است .مقایسه
عملکرد دو سال با همدیگر نشاندهنده اختالف معنیدار در
عملکرد است؛ که این امر به سالآوری برمیگردد .مقایسه
میانگین اثر متقابل سال و تیمار بر روی عملکرد نیز نشان
میدهد که باالترین عملکرد در سال اول با تیمار  3بهدست آمد
که این تیمار از نظر عناصر محلولپاشی شده نسبت به سایر
تیمارها کاملتر بود .برخی از پژوهشگران (بارتلو و
همکاران2002b ،؛ روزوز و تاسیس2011،3؛ سوئیتلیك)2002 ،1
بر این عقیده هستند که کاربرد عناصر ریزمغذی در مرکبات،
زمانی بر عملکرد و رشد رویشی درخت اثر مثبت دارد که
کمبود شدید آنها در درخت وجود داشته باشد .همچنین
برخی از پژوهشگران معتقدند که محلولپاشی عناصر ریزمغذی
مثل آهن و روی بهدلیل عدم تحرک این عناصر در برگ
نمیتواند برای گیاه مفید واقع شود (چن و بارک1984 ،؛ مورفی
و والش1972 ،؛ ابرزا و همکاران .)1993 ،معلوم شده است که
یون بیکربنات به علت باال بردن  pHدرون گیاه میتواند باعث
عدم فعال بودن عناصر ریزمغذی بهخصوص آهن در گیاه شود
(میرزاپور و خوشگفتارمنش .)2013 ،مقدار یون بیکربنات در
خاک و آب آبیاری بهترتیب  3/6و  3/6میلیاکیوان در لیتر
بود .همچنین اثر متقابل کاربرد کودهای پتاسیمدار و آمونیومی

1. Patil and Malewar
2. Boynton

3. Roussos and Tassis
4. Swietlik

نتایج و بحث
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با عناصر ریزمغذی مثل آهن میتواند نیاز گیاهان به عناصر
ریزمغذی را تأمین نماید (توجه شود این کودها بهصورت
یکنواخت در تمام تیمارها بهعنوان عناصر پایه بهکار رفت) (چن
و بارک1984 ،؛ کافکافی و نیومن1985 ،؛ منگل و کرکبی،
.)1987
بررسی تجزیه واریانس پارامترهای کیفی اندازهگیری شده
نشان داد (جدول  )3که در سال اول اجرای تحقیق صفات pH
آبمیوه ،متوسط قطر پوست و متوسط وزن میوه تحت تأثیر
تیمارها قرار گرفتند و در سال دوم هیچیك از پارامترهای کیفی
تحت تأثیر قرار نگرفتند .مقایسه میانگینهای  pHآبمیوه نشان
داد که تیمارهای ( 2محلولپاشی با سولفات آهن با غلظت  0در
هزار) و ( 3محلولپاشی با سولفات روی با غلظت  3در هزار)
توانستند این پارامتر را بهطوری معنیدار نسبت به تیمار شاهد

جداگانه نیز تیمار  1سبب بیشترین درصد آبمیوه شده است.
در آزمایشی کازی و همکاران ( )2012مشاهده کردند که کاربرد
عناصر غذایی و تغذیه متعادل سبب سالمتی درخت میگردد و
به همین دلیل مقدار آبمیوه نیز افزایش قابل مالحظهای پیدا
میکند .نتایج پژوهشهای قوش و بسرا )2000( 1و کولگارنی0
( )2004با موضوع اثرات عناصر ریزمغذی در پرتقال ،نیز نتایج
بهدستآمده در پژوهش حاضر را تأیید میکند.
بهطورکلی پارامترهایی مثل اسیدیته قابل تیتراسیون میوه،
 pHآبمیوه ،کل مواد جامد محلول میوه ،درصد اسیدیته میوه
و متوسط وزن میوه در سال دوم نسبت به سال اول افزایش
معنیداری نشان دادند ،درحالیکه در مورد دیگر پارامترهای
کیفی این افزایش قابلمالحظه نیست .افزایش متوسط وزن
میوه و درشت شدن آن باتوجه به کاهش معنیدار عملکرد در
سال دوم قابل انتظار بود (ملکوتی و شهابیان.)4333 ،
بهطورکلی ریزمغذیها نمیتوانند عملکرد تولید یا کیفیت میوه
را تحت تأثیر قرار دهند مگر اینکه کمبود شدید آنها در گیاه
حاکم باشد (تاریك و همکاران )2007 ،که باتوجه به تجزیه اولیه
برگ و مقایسه آن با جداول استاندارد (جو ین )1972 ،6این
وضعیت در آزمایش حاضر فقط برای عنصر روی حاکم بود
(جدول  .)2حد مطلوب غلظت آهن در برگ لیموترش  65تا
 455میلیگرم در کیلوگرم وزنخشك برگ است (ملکوتی و
غیبی .)4338 ،همانطورکه در جدول  1دیده میشود میانگین
غلظت آهن برگ در هر دو سال خیلی بیشتر از این مقدار است.
با این وجود ممکن است باز کمبود آهن در گیاه احساس شود
که این کمبود بهخاطر عدم پویایی آهن در بافت گیاه است
(بوینتون )1954 ،پس ضرورتاً کمبود آهن و کلروز گیاه به معنی
کمی آهن در گیاه نیست .انتقال آهن داخل گیاه میتواند
بهوسیله  pHبافت گیاهی تحت تأثیر واقع شود .اغلب دیده شده
است که  pHپائینتر شیره برگ سبب غلظت باالتر آهن فعال
شده و درنتیجه سبب اصالح کلروز شده است (پاتل و همکاران،
 .)1997برخی محققین باتوجه بهوجود آهن کافی و (همچنین
روی) در تجزیه برگی و مشاهده عالئم کمبود این عناصر،
پیشنهاد اصالح حد بحرانی این عناصر ریزمغذی در برگ
میکنند (پاتیل و مالوار.)1998 ،

1. Debaje
2. Kazi
3. Triq

4. Ghosh and Basra
5. Kulkarni
6. Ju Yen

کاهش دهند (جدول  .)3باتوجه به اینکه  pHکمتر در آبمیوه
لیموترش (ترش بودن) مطلوب است (دباجی 4و همکاران،
 )2011بنابراین میتوان گفت این دو تیمار در بهبود کیفیت
لیموترش مؤثر بودهاند .گزارششده است که کاربرد عناصر
ریزمغذی در پرتقال بهدلیل تسریع در تبدیل متابولیکی
اسیدهای آلی به قند با کاهش اسیدیته میوه همراه شده است
(کازی 2و همکاران .)2012 ،مقایسه میانگینهای قطر
(ضخامت) پوست و درصد آبمیوه که دو پارامتر مهم کیفی
میوه لیموترش میباشند ،در جدول  1آورده شدهاند.
همانطورکه مشاهده میشود درمجموع دو سال تیمار  3در
مقایسه با دیگر تیمارها سبب نازکی پوست لیموترش شدند
(اگرچه همانطورکه در جدول دیده میشود این تیمار با برخی
دیگر از تیمارها دارای اختالف معنیدار نیست) .گزارششده
است که محلولپاشی عناصر روی ،منگنز و بور سبب کاهش
ضخامت پوست میوه در مرکبات گردیدند (تاریك 3و
همکاران .)2007 ،میانگین متوسط قطر پوست در سال دوم
نسبت به سال اول بهطور معنیدار کمتر است که احتماالً
بهعلت پایین بودن عملکرد سال دوم (در اثر سالآوری) میباشد
که سبب شده میوه تا اندازهای درشتتر شود و درنتیجه قطر
پوست آن کمتر گردد (ملکوتی و شهابیان.)4333 ،
میانگینهای درصد آبمیوه لیموترش تیمارهای
محلولپاشی نسبت به میانگین شاهد دارای افزایش بودهاند
(جدول  )1اگرچه این افزایش در برخی از تیمارها معنیدار
نیست .میانگین تیمار  1نسبت به میانگین تیمار شاهد دارای
افزایش معنیدار در آبمیوه گردیده است .در هرسال بهطور
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تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد ،کیفیت...
جدول  :4برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک پای درختان در دو عمق
Table 1: Some of the soil physical and chemical properties of soil beneath the tree in two depths

)Depth (cm

عمق (سانتیمتر)

)EC (dS/m

(دسیزیمنس بر متر)

قابلیت هدایت الکتریکی

pH

)T. N. V (%

کربنات (درصد)

)O. C (%

کربن آلی (درصد)

)Total N (%

نیتروزن کل (درصد)

)P (mg. kg-1

کیلوگرم)

فسفر قابل استفاده (میلیگرم در

(K )mg. kg-1

کیلوگرم)

پتاسییم قابل استفاده (میلیگرم در

)Zn (mg. kg-1

روی (میلیگرم در کیلوگرم)

)Fe (mg. kg-1

آهن (میلیگرم در کیلوگرم)

)Cu (mg. kg-1

مس (میلیگرم در کیلوگرم)

)Mn (mg. kg-1

منگنز (میلیگرم در کیلوگرم)

)B (mg. kg-1

بور (میلیگرم در کیلوگرم)

)Sand (%

شن (درصد)

)Silt (%

الی (درصد)

)Clay (%

رس (درصد)

0-30

3.42

8.4

25.8

0.54

0.06

7.56

86

1.07

0.09

0.36

6.18

1.02

82

10

8

30-60

0.93

8.5

26.88

0.46

0.05

6.49

78

0.50

0.78

0.23

3.39

0.91

90

8

2

جدول  :2مقدار غلظت برخی عناصر غذایی در نمونه برگ لیموترش قبل از اعمال تیمارها
Table 2: The concentration of some nutrients in the leaves of lime before treatments
نیتروژن

فسفر

پتاسیم

سدیم

کلر

آهن

منگنز

روی

مس

بور

N

P

K

Na

Cl

Fe

Mn

Zn

Cu

B

2.50

0.26

درصد

میلیگرم در کیلو گرم خاک

Percentage

mg. kg-1

2.3

1.5

206.40

0.43
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11.5

38.40

4.07

246.19
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 تجزیه واریانس اثر تیمارهای محلولپاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و صفات کیفی میوه و غلظت عناصر غذایی برگ لیموترش: 3 جدول

درصد تفاله میوه
The percentage of
fruit waste

Table 3: Analysis of variance the effect of micronutrients foliar treatments on yield, fruit quality traits and nutrient concentrations in lime leaves
میانگین مربعات
درجه
Mean squares
جامد
مواد
کل
آزادی
درصد گوشت میوه
متوسط ضخامت پوست میوه
درصد اسیدیته میوه
اسیدیته قابل تیتراسیون میوه
پیاچ میوه
عملکرد
میوه
محلول
df
The percentage of
The average thickness
The percentage of
Titratable acidity of fruit
Firut pH
Yield
fruit pulp

of fruit peel

fruit acidity

منابع تغییرات
Sources of
variations

Firut TSS

سال اول
First year
ns

4.00

ns

7.00

0.023

*

ns

0.097ns

7.00

0.239ns

0.010

1765ns

6

تیمار
Treatment

5.63

7.65

0.008

8.3

0.125

0.695

0.002

1823

21

خطا
Error

سال دوم
Second year
11.0ns

3.0ns

0.016ns

33ns

0.353ns

0.168ns

0.003ns

1838ns

6

تیمار
Treatment

13.1

4.2

0.045

39

0.425

0.362

0.026

2050

21

خطا
Error

میانگین دو سال
Average of two years
9.0ns

6.00ns

0.021ns

22ns

0.260ns

0.071ns

0.0050*

2290ns

6

تیمار
Treatment

10.2

7.31

0.034

23

0.321

0.096

0.0015

3263

21

خطا
Error

 درصد0  بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح:*  وns
Ns and *: Non significant and significant at p < 0.05, respectively
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... کیفیت،تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد
 تجزیه واریانس اثر تیمارهای محلولپاشی عناصر کممصرف بر صفات کیفی میوه و غلظت عناصر غذایی برگ لیموترش:3 ادامه جدول
Table 3 Continued: Analysis of variance the effect of micronutrients foliar treatments on yield, fruit quality traits and nutrient concentrations in lime leaves
میانگین مربعات
درجه
Mean squars (MS)
منابع تغییرات
آزادی
درصد پوست میوه
متوسط وزن میوه
درصد آبمیوه
غلظت مس برگ
غلظت روی برگ
غلظت منگنز برگ
غلظت آهن برگ
Sources of variations
Cu

Zn

Mn

Fe

The percentage of
diameter lime peel

The average of
fruit weight

The percentage of
lime juice

3 ns

24.0*

10 ns

df

سال اول
First year
782**

429 ns

743**

332245*

6

تیمار
Treatment

158

496

169

95253

5

8.6

12

21

خطا
Error

سال دوم
Second year
518 ns

1217 ns

978*

6726n.s

1ns

19 ns

14 ns

6

تیمار
Treatment

596

1563

290

7236

3

21

17

21

خطا
Error

میانگین دو سال
Average of two years
900**

603 ns

14373**

172847*

2 ns

17 ns

18 ns

6

تیمار
Treatment

206

656

2690

65236

3

20

22

21

خطا
Error

 درصد0  بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح:*  وns
Ns and *: Non significant and significant at p < 0.05, respectively
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Yield (kg/tree)

)عملکرد (کیلوگرم در هر درخت
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) تأثیر تیمارهای محلولپاشی بر روی عملکرد لیموترش (کیلوگرم در هر درخت:4شکل
Fig. 1: The effect of spray treatments on lime yield (kg/tree)

 محلولپاشی با سولفات.2  تیمار.) انجام شد، بدون اضافه کردن عنصر خاصی، بدون محلولپاشی یا تیمار شاهد (محلولپاشی فقط با آب.4  تیمار:*
. در هزار0  محلولپاشی با سولفات منگنز با غلظت.1  تیمار. در هزار3  محلولپاشی با سولفات روی با غلظت.3  تیمار. در هزار0 آهن با غلظت
 سولفات مس با+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.6  تیمار. در هزار0  سولفات منگنز با غلظت+  محلولپاشی با سولفات روی.0 تیمار
 میانگینهایی که:** . در هزار3  سولفات منگنز با غلظت+  سولفات مس+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.3  تیمار. در هزار3 غلظت
در هر ستون «میانگین دو سال» در یك حرف بزرگ و یا در ستون «میانگین سال اول و یا دوم» در یك حرف کوچك مشترک میباشند طبق
آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنیدار نیستند
*: Treatment (1): control treatment or without spraying A (spraying only water, without adding a special element was done).
Treatment (2): foliar treatments with iron sulfate at a concentration of 5 per thousand. Treatment (3): foliar treatment with zinc
sulfate at a concentration 3 per thousand. Treatment (4): foliar treatment with manganese sulfate at a concentration 5 per thousand.
Treatment (5): Sprayed with zinc+ manganese sulfate at a concentration of 5 per thousand (separately). Treatment (6): Sprayed with
iron+ zinc+ copper sulphate at a concentration of 3 per thousand (separately). Treatment (7): Sprayed with iron+ zinc+ copper +
manganese sulfate at a concentration of 3 per thousand (separately). **: The means which have at least one common capital letter in
each column of "two years average" or one common small letter in each column of "first or second year average" do not differ
significantly (P< 0.05)
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... کیفیت،تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد
 تأثیر تیمارها بر روی برخی از صفات کیفی میوه لیموترش:1 جدول
Table 4: The effect of treatments on some fruit quality traits in Mexican lime
تیمارها

میانگین
Mean

سال

Treatments
7

6

5

*

Year

3

2

1

2.110fg
2.263abc

2.097g
2.265abc

2.207cde**
2.265abc

1
2

2.186B

2.181 B

2.236A

میانگین

4

پیاچ میوه
2.171B
2.270A

2.195cde
2.283ab

2.197cde
2.233bcd

2.175def
2.315a

Fruit pH
2.148ffg
2.293ab

2.239A

2.215AB

2.450A

2.220AB

Mean

)میانگین ضخامت پوست لیموترش (میلیمتر
1.063A
0.978B

1.053abc
0.850d

1.013bcd
1.016bcd

1.206a
0.942bcd

0.951B

1.014AB

1.074A

The average lime peel thickness (mm)
0.971bcd
1.102abc
0.998cd
1.029bc
1.054A

1.066A

1.003bcd
0.974bcd

1.093abc
1.039bc

1
2

0.988AB

1.065A

میانگین
Mean

درصد آبمیوه لیموترش
49.16A
51.28A

48.88ab
50.23ab

48.09ab
52.30ab

49.44ab
48.30ab

49.55AB

50.19AB

48.87AB

The percentage of lime juice
51.95ab
54.78a
53.37A

49.73ab
51.44ab

49.75ab
51.37ab

46.28b
50.51ab

1
2

50.59AB

50.56AB

48.40B

میانگین
Mean

3  محلولپاشی با سولفات روی با غلظت.3  تیمار. در هزار0  محلولپاشی با سولفات آهن با غلظت.2  تیمار.) انجام شد، بدون اضافه کردن عنصر خاصی، بدون محلولپاشی یا تیمار شاهد (محلولپاشی فقط با آب.4  تیمار:*
 سولفات مس با غلظت+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.6  تیمار. در هزار0  سولفات منگنز با غلظت+  محلولپاشی با سولفات روی.0  تیمار. در هزار0  محلولپاشی با سولفات منگنز با غلظت.1  تیمار.در هزار
 میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون در یك حرف کوچك و، برای هر صفت کیفی در جدول فوق:** . در هزار3  سولفات منگنز با غلظت+  سولفات مس+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.3  تیمار. در هزار3
یا در ردیف «میانگین تیمار» و یا در ستون «میانگین سال» در یك حرف بزرگ مشترک میباشند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنیدار نیستند
*: Treatment (1): Control treatment or without spraying (spraying only water, without adding a special element was done). Treatment (2): Foliar treatments with iron sulfate at a concentration of 5 per
thousand. Treatment (3): Foliar treatment with zinc sulfate at a concentration 3 per thousand. Treatment (4): Foliar treatment with manganese sulfate at a concentration 5 per thousand. Treatment (5):
Sprayed with zinc+ manganese sulfate at aconcentration of 5 per thousand (separately). Treatment (6): Sprayed with iron+ zinc+ copper sulphate at a concentration of 3 per thousand (separately).
Treatment (7): Sprayed with iron+ zinc+ copper + manganese sulfate at a concentration of 3 per thousand (separately). **: The means which have at least one common small letter in each row or column
and the means which have at least one common capital letter in each row or column do not differ significantly (P< 0.05)
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 تأثیر تیمارها بر روی غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ میوه لیموترش:0 جدول
Table 5: The effect of treatments on the concentration of nutrients in the leaves of Mexican lime
تیمارها

میانگین
Mean

سال

Treatments
7

6

5

4

*

Year

3

2

1

)آهن (میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك
295.68A
276.77A

360a
238.7a

235.75a
291.2a

211a
248.4a

Fe (mg/kg dry wieght)
250.5a
291.5a

319.5a
236.2a

302.5a
358.1a

390.5a**
273.3a

1
2

299.4A

263.5A

229.7A

271A

277.9A

330.3A

331.9A

میانگین
Mean

)مس (میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك
14.61B
19.71A

8.75c
37.90ab

48.0a
30.0ab

7.30c
22.24bc

Cu (mg/kg dry wieght)
6.30c
7.82c

7.35c
7.66bc

11c
23.54abc

13.6bc
8.79c

1
2

23AB

39.0A

14.72B

7.06B

7.51B

17.27B

11.19B

میانگین
Mean

)منگنز (میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك
59.68 A
25.93B

70.65b
31.32bcd

39.45bcd
24.08bcd

49.7bcd
18.54cd

Mn (mg/kg dry wieght)
208.6a
60.01bc

14.77cd
12.14d

16.50cd
18.97cd

18.06cd
16.41cd

1
2

50.98 B

31.77BC

34.12BC

134.3A

13.46C

17.74C

17.24C

میانگین
Mean

3  محلولپاشی با سولفات روی با غلظت.3  تیمار. در هزار0  محلولپاشی با سولفات آهن با غلظت.2  تیمار.) انجام شد، بدون اضافه کردن عنصر خاصی، بدون محلولپاشی یا تیمار شاهد (محلولپاشی فقط با آب.4  تیمار:*
 سولفات مس با غلظت+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.6  تیمار. در هزار0  سولفات منگنز با غلظت+  محلولپاشی با سولفات روی.0  تیمار. در هزار0  محلولپاشی با سولفات منگنز با غلظت.1  تیمار.در هزار
 میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون در یك حرف کوچك و، برای هر صفت کیفی در جدول فوق:** . در هزار3  سولفات منگنز با غلظت+  سولفات مس+  سولفات روی+  محلولپاشی با سولفات آهن.3  تیمار. در هزار3
یا در ردیف «میانگین تیمار» و یا در ستون «میانگین سال» در یك حرف بزرگ مشترک میباشند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنیدار نیستند
*: Treatment (1): Control treatment or without spraying (spraying only water, without adding a special element was done). Treatment (2): Foliar treatments with iron sulfate at a concentration of 5 per
thousand. Treatment (3): Foliar treatment with zinc sulfate at a concentration 3 per thousand. Treatment (4): Foliar treatment with manganese sulfate at a concentration 5 per thousand. Treatment (5):
Sprayed with zinc+ manganese sulfate at aconcentration of 5 per thousand (separately). Treatment (6): Sprayed with iron+ zinc+ copper sulphate at a concentration of 3 per thousand (separately).
Treatment (7): Sprayed with iron+ zinc+ copper + manganese sulfate at a concentration of 3 per thousand (separately).**: The means which have at least one common small letter in each row or column
and the means which have at least one common capital letter in each row or column do not differ significantly (P< 0.05)
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تأثیر محلولپاشی عناصرکم مصرف بر عملکرد ،کیفیت...
میانگین غلظت منگنز در برگ تحت تأثیر تیمار
محلولپاشی منگنز قرار گرفت و باالترین میانگین غلظت منگنز
در این تیمار بهدست آمد که بهطور معنیداری نسبت به
میانگین غلظت منگنز سایر تیمارها باالتر بود .در هرسال بهطور
جداگانه نیز باالترین غلظت منگنز با همین تیمار حاصل شد.
بهطورکلی غلظت منگنز در سال دوم بهطور معنیداری نسبت
به میانگین غلظت منگنز در سال اول کمتر بود .اثر کاهشی
تیمار محلولپاشی روی بر کاهش غلظت منگنز بیش از سایر
تیمارها بود که احتماالً بهخاطر اثر ضدیت این دو عنصر باشد
(ارنر .)1999 ،بررسی جدول تجزیه واریانس (جدول  )3نشان
داد که غلظت روی تحت تأثیر معنیدار هیچیك از تیمارهای
آزمایش (در سال اول یا دوم و یا هر دو سال باهم) قرار نگرفت.
تیمار محلولپاشی آهن نسبت به سایر تیمارها سبب کاهش
میانگین غلظت روی در برگ گردید ،اما تیمارهایی که شامل
سولفات منگنز بودند بر میانگین غلظت روی برگ اثر همافزایی
داشتند؛ اما این تأثیرات معنیدار نبود.
در یك تحقیق (نیلسن و هویت )1990 ،4هم مشاهده شد که
کاربرد خاکی روی بر غلظت این عنصر در برگ سیب اثر داشت
ولی محلولپاشی آن تأثیری در غلظت روی برگ نداشت.
غلظت مطلوب مس در برگ لیموترش در دامنه 0-455
میلیگرم در کیلوگرم وزنخشك برگ لیموترش قرار دارد
(ملکوتی و غیبی .)4338 ،همانطورکه در جدول  0دیده
میشود در تمام تیمارها ،غلظت مس در محدوده فوق قرار دارد.
تیمارهای محلولپاشی با مس باالترین میانگین غلظت مس دارا
بودند که امری طبیعی است .تیمارهای روی و منگنز (هرکدام
بهتنهایی) نسبت به سایر تیمارها سبب کاهش بیشتر میانگین
غلظت مس شدهاند.

نتیجهگیری کلی
در این آزمایش احتماالً به علت استفاده از کود دامی به همراه
کودهای پتاسیمی و آمونیومی در طی سالهای متمادی ،اعمال
تیمارهای محلولپاشی نتوانست عملکرد را بهطور معنیداری
افزایش دهد اما بر روی برخی از خصوصیات کیفی میوه (مثل
 pHو متوسط قطر پوست میوه) و همچنین غلظت برخی از
عناصر در برگ اثر مطلوب داشت (مثالً غلظت منگنز را از دامنه
کمبود به وضعیت مطلوب تغییر داد) pH .آب میوه با
محلولپاشی سولفات آهن و سولفات روی بهترتیب با غلظت 0
و  3در هزار بهطوری معنیدار کاهش یافت (بهترتیب  2/484و
 )2/486و محلولپاشی سولفات منگنز با غلظت  0در هزار
سبب افزایش معنیدار آبمیوه گردید ( 03/33درصد) .بنابراین
کاربرد سولفات آهن و سولفات منگنز بهصورت محلولپاشی با
غلظت  0در هزار و محلولپاشی سولفات روی با غلظت  3در
هزار برای افزایش کیفیت میوه لیموترش توصیه میگردد.
سپاسگزاری
از مساعدت همکاران محترم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی
میناب آقایان هوشیار ،سعیدی و شاکردرگاه و همکاران
آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب هرمزگان خانمها قریشی،
آرمات و غنیزاده و همچنین از مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان برای حمایت مالی از این
پروژه تشکر و قدردانی میشود.

منابع
آمارنامه کشاورزی ،جلد سوم :محصوالت باغی .4391 ،معاونت برنامهریز ی و اقتصادی ،مرکزفناوری اطالعات و ارتباطات ،وزارت جهاد
کشاورزی ،تهران.
امامی ،ع .4330 .شرح روشهای تجزیه گیاه (جلد اول) .مؤسسه تحقیقات خاک وآب ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ،وزارت
کشاورزی ،تهران ،نشریه شماره  428 ،982صفحه.
خلد برین ،ب .و اسالم زاده ،ط .4385 .تغذیه معدنی گیاهان عالی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه شیراز ،شیراز 952 ،صفحه.
رستگار ،ح .4385 .بررسی اثر محلولپاشی منابع مختلف روی بر عملکرد نارنگی جهرمی .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ،ایستگاه
تحقیقات کشاورزی جهرم ،مرکز تحقیقات کشاورزی فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی،
تهران ،ایران 25 .صفحه.
عظیمی ،م .4369 .مرکبات :کاشت و تغذیه (ترجمه) .دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز 218 ،صفحه.
1. Neilsen and Hoyt
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 سازمان تحقیقات و آموزش، موسسه تحقیقات خاک و آب.) شرح روشهای تجزیه شیمیایی گیاه (جلد دوم.4336 . م،علی احیایی
. صفحه442 ،4521  نشریه شماره، تهران، وزارت کشاورزی،کشاورزی
 سازمان، موسسه تحقیقات خاک وآب.) شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک (جلد اول.4332 . ا. ع، و بهبهانی زاده. م،علی احیایی
. صفحه429 ،893  نشریه شماره، تهران، وزارت کشاورزی،تحقیقات و آموزش کشاورزی
، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفی مرکبات. 4333 . م، و شهابیان. ج. م،ملکوتی
. صفحه48 ، تهران، وزارت جهاد کشاورزی. آموزش و ترویج کشاورزی،سازمان تحقیقات
، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی. تغذیه گیاهان از طریق محلولپاشی.4336 . ج. س، و طباطبائی. ج. م،ملکوتی
. صفحه36 ،8 نشریه فنی شماره
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Effect of Micronutrients Foliar Application on Yield, Fruit Quality and Nutrients
Concentration in Lime (Citrus aurantifolia Swingle)
Hosseini*, Y.

Abstract
In many citrus orchards fruit quality, such as yield, is not in appropriate status. Perhaps one of the reasons is related to
nutrition method of citrus trees, particularly in situations where most soils of country are calcareous. Main purpose of
this expriment was the evaluation of iron, zinc, copper and manganese foliar application on yield, fruit quality and
nutrient lime leaves. The elements (in sulfate forms) as single or to gether and with detemined concentration (3 to 5 part
per thousand) before and after tree flowering were sprayed on the foliage. Some fruit quality parameters were affected
by the treatments so that the use of ferrous sulfate and zinc, separately, led to a significant reduction in fruit pH and
spraying zinc and manganese substantially increased the thickness of the skin of the fruit.. In general, though nutrition
lime trees by spraying with micronutrients did not have significant effect on yield but was improved some fruit quality
characteristics; So that the pH of fruit with foliar application of ferrous sulfate and zinc sulfate with concentration of 5
and 3 per thousand, respectively, was decreased significantly (2.181 and 2.186 respectively) and manganese sulfate
treatment with concentration of 5 per thousand significantly increased fruit juice (53.37%). Thus the use of iron and
manganese sulfate as a concentration of 5 per thousand and spraying zinc sulfate as a concentration of 3 per thousand to
increase fruit quality lime is recommended.
Keywords: Foliar nutrition, Sulfat, Quality property, Fruit pH
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