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Abstract: 

       This research was conducted in aprivate orchard located in Bermanah/Babylon 

government during the growing season 2017 to study the effect of spraying 

Zinc……….etc. 
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 :المقدمة
 يعت ر  ها الف روس ة  الف رو  ذ ش ئع  االنتش ر واكثر   ا م ه على ةحص ن ال ط طس ، يلى ةذذرا الت ذذر   

ة  ا ث االنتش ر ويؤثر على ال ط طس فح ةصر بص رة ك  رة . وي جا  لله ة   ذذها الف ذذروس   ذذ ا  قراذذ ذ 
 (.1)  ظهر على شكم ة ذ لمن طق ة  ال ر   وكهلك ةن طق على  طح الارن 
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  المواد طرائق العمل:
 ..................................................................النتائج و المناقشة: 

                          ................................................................... 

 .الم تخام فح التجرب  Disper Zn Sinergyي ضح الترك ا الع م لل م د  :1جدول 

      
      
      
      

 

 

 روني. مأخوذة تحت المجهر االلكت Y (PVY)شكل جسيمات فايروس البطاطا : 1شكل 

 مالحظة: 

1-لتر ملغم. 100  توحيد نظام كتابة الوحدات بشكل  -1
. 

د البحث الى الباحث في حالة عدم التزام الباحث بتعليمات النشر في المجلة و كذلك عدم اتباع جميع يعا -2

 .المثبتة من قبل الباحثين التعديالت

 يثبت في خالصة البحث و طرائق العمل مكان و تاريخ اجراء البحث . -3
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