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 البحث لخصم

 

 Auriculrairiaاألسود األذن الفطر ( F3آثار دبس باالضافة إلى النمو في وسائل اإلعالم  .2014.علي محروس

polytrica( الحكومیة جامعة اإلسالمیة ,، قسم البیولوجیا، كلیة العلوم والتكنولوجیا أطروحة)UIN (

: أمیة اتالمشرف. الماجستیر مینارنوإیكو بودي الحاج : الدكتور ، المشرفموالنا مالك إبراھیم ماالنج

  شریفة الماجستیر.ال

  

  : دبس، تزاید وسائل اإلعالم، الفطر األذن أسودكلمات البحث  

   

من السلع الزراعیة التي لھا قیمة اقتصادیة عالیة لسعر البیع یعد مكلفا للغایة في السوق. ھذا یرجع إلى  وأحدالفطر ھ

لیة، ولھا العدید من الخصائص. واحدة من الفطریات التي لدیھا العدید من الخصائص الداه سعر مذاقھ لذیذ والتغذیة عا

). المشكلة التي یواجھھا المزارعون بشكل عام Auriculrairia polytricaد مكلفا للغایة فطر أسود األذن (البیع یع

فترض مضیعة مصنع السكر للتأثیر على نمو ھي انخفاض اإلنتاجیة الناجمة عن وسائل اإلعالم المتزاید. الدبس ھو ی

). وكان Auriculrairia polytricaالفطریات. ومن المتوقع أیضا الدبس لتسریع نمو الفطریات األذن األسود (

  الغرض من ھذا البحث و تحدید تأثیر العسل االسود ومعظم جیدا تأثیر تركیز على نمو الفطر األسود.

  

 M0 )0٪عالجات و مكررات تركیز أي خمس (تصمیم عشوائیة تماما) مع  CRDھذا البحث التجریبي ویستخدم 

دبس السكر).  8٪( M4دبس السكر) و  6٪( M3دبس السكر)،  4٪( M2دبس السكر)،  2٪( M1دبس السكر)، 

لتر من الموالس. وقد  1كجم في معیار وسائل اإلعالم إضافة  100كغم من وسائل االعالم القیاسیة مع أحكام  1كل 

في زراعة الفطر جى كاریا جایا في شارع. قناة مركان وري  2014أجریت ھذه الدراسة من مارس حتي یولیو عام 

 ٪5و  ٪1اختبار مستوى  Fل المستخدمة في ھذه الدراسة على تحلیل التباین االلخبز ماالنغ شرق جاوا. ویستند التحلی

  . ٪5) مستوى UJDمع دنكان اختبار المدى ( یستمروإذا كان ھناك فرق كبیر

  

). Auriculrairia polytricaوبناء على نتائج المسح كشفت أن الفرق في تأثیر تركیز على نمو فطر أسود األذن (

 33.2قادرة على تسریع نمو المشیجة ووقت ظھور رأس دبوس أسرع دیجان لھ  ٪4بتركیز كانت إضافة الموالس 

  ٪2). في حین أن إضافة الموالس إلى زیادة تركیز baglog(الیوم بعد فتح  HSPB 4.8(أیام بعد التلقیح) و متوسط 

) Auriculrairia polytrica، وكمیة من الجسم، والفاصل الحصاد فطر أسود (عالیا وزن الطازجتستطیع أن یكون 

  .أیام 4,4و   سم 10,3الفاكھة، 18.2غراما منھا، على التوالي،  28.2مع متوسط 

 

 


