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 الحلبة 

 Fenugreek 

 Trigonella foneum graecum, L. 

Fam: Fabaceae 

 

 مقدمة:

 الحلبة كمحصول بقولى يستخدم فى تغذية االنسان إما مسلوقة أو مطحونه أو نابته . −

ى أغراض عديده منها ما هو مدر للبول واللبن وعسر الهضم تستخدم بذور الحلبة طبيا ف −

 والمغص واإلمساك.

 كما تؤكل األوراق الخضراء و كذلك البذور المنبتة −

% حيث يؤدى ذلك الى إرتفاع  5تطحن الحلبة وتضاف الى دقيق األذرة في صناعة الخبز بنسبة −

 نسبة البروتين فى الخبز.

لحية مع البرسيم لتحملها الظروف الجوية القاسية وتساعد على تزرع مخلوطة فى األراضى الم −

% ونسبة الزيت 20.6زيادة إدرار الحيوانات للبن . وتصل نسبة البروتين فى البذور الى 

  %.11% ونسبة القلويدات ) التريجولينين ( الى 7.3الى

 

 المركز اإلحصائى
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فى محافظات مصر العليا فى حوالى ألف فدان منتشرة 20تزرع الحلبه سنويا فى مساحة قدرها 

فداناً وفى محافظات الوجه البحرى فى  13524فداناً وفى محافظات مصر الوسطى فى حوالى  5179

 –سوهاج  -أسيوط -( ومن أهم محافظات مصر العليا التى تزرع الحلبة قنا1994فداناً )1085حوالى 

سويف ومن أهم محافظات الوجه  أسوان ومن أهم محافظات مصر الوسطى المنيا والفيوم وبنى

فدان   391البحرى الشرقية واإلسماعيلية وكفر الشيخ. كما تزرع فى محافظات الصحارى حوالى 

وشمال  الهندفدان وتزرع فى مساحات قليلة فى بعض بالد العالم فى آسيا مثل  239واألراضى الجديدة 

  أفريقيا وجنوب أوروبا وأسبانيا.

 

 الوصف النباتي

 الجذر 

الجذر وتدى قوى يتفرع لعدد كبير من الفروع الثانوية وتوجد كمية كبيرة من العقد الجذرية على جميعع 

  .meliloti الفروع من النوع

 السععععععععععععععاق

سم الساق إسطوانية مجوفة ملساء متفرعة من  50-30الحلبة نبات عشبى حولى شتوى يتراوح طوله 

  سطح التربة. عقد الساق الموجودة مباشرةً فوق

 األوراق

  ثالثية توجد فى وضع متبادل على الساق والوريقات بيضاوية ذات حافة مسننة.ريشية  الورقة مركبة  .  

  ارععععععععععععاألزه
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الزهرة كما فى العائلة البقوليعة فراشعية ثنثعى سعفلية وحيعدة التنعا ر األزهار توجد في نورات إبطية و 

معم. 8-5بنفسعجية رفيععة أو أزرق ثفيعف يبلعل طعول الزهعرة معن ولون الزهعرة أبعيض عليهعا ثطعوط 

بعتالت علععم وجنعاحين وزورق مكعون معن بتلتععين 5سعبالت( والتعوي) ) 5وتتكعون الزهعرة معن الكعع   )

أسعدية ملتحمعين والسعداه العاشعرة سعائبة( والمتعاع مكعون معن كربلعة 9أسعدية 10ملتحمتين( والطلع )

ى المبعيض بقلعم فعى نهايتعه ميسعم(. والمتعاع واألسعدية واحدة )مبعيض يحتعوى علعى بويضعتين وينتهع 

يوجدان داثل الذورق ويخرجان من الذورق عند وقوف الحشرات علعى زورق الزهعرة. والتلقعيح ذاتعى 

 %بواسطة الحشرات.0.8ويحدث نسبة من الخلط تصل إلى 

  رةععععععععععععععالثم

سم  3-2الحلبة بوجود مهماز طوله من الثمرة قرن طويل مبطط به العديد من البذور وتتميز قرون

والقرن أملس به إنقباضات بين البذور. البذرة صغيرة الحجم بيضية الشكل لونها أثضر مصفر ذات 

 قمة ثطافية.

 البذور

 البذرة صغيرة الحجم بيضية الشكل لونها أثضر مصفر ذات قمة ثطافية.

 

 األصناف

 

 اوم للذبول ويمتاز بإرتفاع كمية المحصول.: يزرع بالوجه البحرى وهذا الصنف مق6غربية -1

 : يزرع بمصر الوسطى وهذا الصنف متوسط التفريع والساق متوسطة الطول.29جيزة-2
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 : ويزرع بمحافظتى اإلسماعيلية والشرقية ويالئم زراعته األراضى الخفيفة.26شرقية -3

 : وينمو هذا الصنف جيداً بمصر العليا.39المنيا -4

هذا الصنف باإلنتخاب الفردى من األصناف المحلية ويتفوق إنتاجيته عند زراعته  : أستنبط2جيزة -5

 يوم من الزراعة.160يوم من الزراعة وينض) بعد 90بمصر العليا والنباتات قليلة التفريع ويزهر بعد 

: وهو صنف مستبط باإلنتخاب من السالالت المحلية ويتفوق على األصناف السابقة وسوف 3جيزة -6

  محلها. يحل

 

 اإلحتياجات البيئية

مرتفعة ثالل مرحلة  درجات حرارةإلى  وتحتاج الحلبة إلى جو معتدل فى بداية المراحل األولى للنمو -

 النض) الثمري

ً فى كمية - نبات الحلبة من نباتات النهار الطويل وتلعب كل من درجة الحرارة واإلضاءة دوراً رئيسيا

 المحصول. 

 ساعة ضوئية مالئمة إلزهار الحلبة.  16لفترة الضوئية تعتبر طول ا-

يؤدى نقص الفترة الضوئية إلى ت ثير اإلزهار وزيادة الفترة الضوئية تؤدى إلى التبكير فى اإلزهار -

  وزيادة كفاءة إمتصاص العناصر الغذائية كالنيتروجين  والفوسفور والبوتاسيوم

 

 التربة المالئمة

 ى جميع أنواع األراضى كما تتحمل الملوحة البسيطة.تنجح زراعة الحلبة ف
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 يمكن زراعتها باألراضى الرملية الحديثة اإلستصالح ولذلك تزرع مخلوطة مع البرسيم. 

 عموماً تجود زراعتها فى األراضى الطينية والطميية جيدة الصرف.

 

 الدورة الزراعية

 ية كالقطن والسمسم والذرة الرفيعة. الحلبة محصول شتوى تتبادل زراعتها عقب المحاصيل الصيف

 % من كمية التقاوى.25تزرع مخلوطة مع البرسيم حيث تخلط بمقدار 

 

 ميعاد الزراعة

أواثر أكتوبر حتى أثر نوفمبر. ويجب عدم الت ثير عن أثر نوفمبر حتى ال تتعرض ي تررع الحلبة ف

 .النباتات المزهرة لرياح الخماسين تجنباً لحدوث  اهرة التساقط

 

 كمية التقاوى

ويتوقف ذلك على حسب طريقة الزراعة حيث تقل كمية التقاوى فى الزراعة  كجم 30يحتاج الفدان من 

 العفير وتزداد فى الزراعة الحيراتى.

 

 طريقة الزراعة

تزرع الحلبة بالطريقة العفير حيث تحرث األرض وتزحف جيداً ثم تنثر البذور وتزحف وتقسم  −

 إلى أحواض.
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لزراعة الحيراتي فتروى االرض وتحرث عندما تكون مستحرثة ثم تنثر البذور وتزحف أما ا −

 وتقسم األرض إلى أحواض.

يمكن أيضاً أن تزرع الحلبة على اللمعة مثل البرسيم ويمكن أن تزرع تسطيراً والمسافة بين  −

نبات سم وسرسبة داثل الخط وتؤدى هذه الطريقة إلى زيادة عدد الفروع لكل  20السطور 

 ووزن النبات ووزن البذور بالنبات وبالتالى محصول الفدان .

 الرى

 ريات :3-2تحتاج الحلبة إلى 

 يوم من الزراعة.30-25الرية األولى يطلق عليها إسم رية التشتية وتتم بعد 

 والرية الثانية تتم قبيل التزهير.

 والرية الثالثة تتم أثناء تكوين القرون.

ريات فى حالة الزراعة فى األراضى الرملية ويجب تجنب الرى أثناء هبعوب  6-4 تزداد عدد الريات إلى

الرياح حتى ال يحدث رقاد للنباتات. وفى حالة الزراعة على اللمعة يزداد عدد الريات إلعى أربععة األولعى 

 أيام من الزراعة وتكون ثفيفة بهدف سد الشقوق بالتربة.10بعد 

 

 التسميد

يسمد تسميد نيتروجينى ولذلك يجب تلقيح البذور بالبكتريا عند زراعتها فى  الحلبة كمحصول بقولى ال

كجم وحدة نيتروجين  للفدان كجرعة  25-15أرض بكر ألول مرة وفى األراضى الضعيفة يضاف 

دم كجم في حالة ع 20 – 15قبل رية التشتية و يحتاج إلى جرعتان بمعدل  تنشيطية مع الزراعة أو
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ل قبمع الرية الثانية واألثرى مع الرية الثالثة بشرط تكون آثر جرعة  فشله جرعة التلقيح البكتيري أو

 التزهير

كجم سوبر فوسفات الكالسيوم أثناء  150بالنسبة لألسمدة الفوسفاتية يسمد محصول الحلبة بمعدل 

 تجهيز األرض للزراعة.

 عة . كجم كبريتات البوتاسيوم مع أول رية بعد الزرا50تسمد الحلبة بمعدل 

 

 مقاومة الحشائش

تقاوم الحشائش فى الحلبة يدوياً عن طرق اإلقتالع باليد عند الزراعة بدار وعند الزراعة فى سطور 

 تجرى عزقة واحدة تسمى ثربشة بين سطور النباتات وذلك قبل رية التشتية.

 

 الحصاد وعالمات النض)

ب موعد الزراعة والصنف ونوع يوم من الزراعة ويختلف ذلك على حس150-120تنض) الحلبة بعد

 التربة.

 يوم من الزراعة فى حالة اإلستهالك األثضر.75-60تحصد الحلبة بعد 

من عالمات نض) الحلبة إصفرار األوراق والسوق والقرون وتلونها باللون البنى ويجب عدم الت ثير 

  فى الحصاد حتى ال يحدث إنفراط للبذور بالقرون القاعدية.

 

 كمية المحصول
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ماً فإن محصول الفدان يختلف محصول الحلبة على حسب موعد الزراعة ونوع األرض والصنف وعمو

 كجم.250أحمال تبن ووزن حمل التبن  5-4كجم ومن 155أردب وزن األردب   5 – 4يتراوح من 


