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  العدس الصيفي )فول المانج(العدس الصيفي )فول المانج(

MMuunngg  bbeeaann  

VViiggnnaa  rraaddiiaattee  
 

فول المانج احد المحاصيل البقوليه الصيفية وهو محصول غني في البروتين حيث تبلغ نسبة البررروتين فول المانج احد المحاصيل البقوليه الصيفية وهو محصول غني في البروتين حيث تبلغ نسبة البررروتين 

  % % 2222--2222ببذوره من ببذوره من 

 و تستخدم البذور في تغذية اإلنسان 

  الزراعية حيث يثبت النيتروجين عن طريق العقد الجذرية الزراعية حيث يثبت النيتروجين عن طريق العقد الجذرية له اهمية كبرى في الدورة له اهمية كبرى في الدورة 

  يستخدم كمحصول علف اخضر في األراضي الجديدةيستخدم كمحصول علف اخضر في األراضي الجديدةو و يستخدم في تغذية الحيوان يستخدم في تغذية الحيوان 

  

 االحصائيات

تعتبر الهند هي أهم مناطق انتاج فول المانج و ادخل فرري مصررر حررديثا لزراعترره فرري المنرراطق 

 حمله الحرارة العالية و الجفاف .الجديدة و خاصة جنوب الوادي و توشكى و ذلك لت

 الوصف النباتي :

  الجذرالجذر

  وتدي قوي يتفرع الى العديد من الفروع الثانوية وتوجد عليه كمية كبيرة من العقد البكتيرية  وتدي قوي يتفرع الى العديد من الفروع الثانوية وتوجد عليه كمية كبيرة من العقد البكتيرية  

 الساق

 سم 80 – 60قائمة أو شبه قائمة و متفرعة و يصل ارتفاع النبات  

  الورقة الورقة 

والوريقات بيضاوية ذات حافة كاملة والوريقة  والوريقات بيضاوية ذات حافة كاملة والوريقة    مركبة ثالثية توجد في وضع متبادل على الساق مركبة ثالثية توجد في وضع متبادل على الساق 

  الوسطية اكبر حجما من الوريقتين الجانبيتين الوسطية اكبر حجما من الوريقتين الجانبيتين 

 األزهار

 أبطية فراشية 

 الثمار

 قرن طويل رفيع به عديد من البذور مستديرة لونها حسب الصنف أخضر أو أصفر أوأحمر أو أسود

 

  أصناف العدس الصيفيأصناف العدس الصيفي
 

VV22001100   دان ويتميز هذا الصررنف بكبررر حجررم بررذوره ويبرردأ دان ويتميز هذا الصررنف بكبررر حجررم بررذوره ويبرردأ كجم/فكجم/ف00000000--008008: محصوله يتراوح من : محصوله يتراوح من

  يوم من الزراعة.يوم من الزراعة.  0202التزهير بعد التزهير بعد 

  VVCC  11000000جررم جررم 55بذرة حرروالي بذرة حرروالي 000000: صنف مستورد من تايوان وتم أقلمته للظروف المصرية وزن الر: صنف مستورد من تايوان وتم أقلمته للظروف المصرية وزن الر

يوم من الزراعة( لون القرن بنى مسررود ولررون البررذور أخضررر يوم من الزراعة( لون القرن بنى مسررود ولررون البررذور أخضررر   6666وهو صنف مبكر في التزهير )بعد وهو صنف مبكر في التزهير )بعد 

  المعالمع

زهرررة زهرررة 2020--88سررم  وتحترروى النررورة علررى سررم  وتحترروى النررورة علررى   0000  --88جم وطررول القرررن جم وطررول القرررن   55بذرة حوالي بذرة حوالي 000000: وزن : وزن 00قومى قومى 

  سم.سم.  5858وارتفاع النبات وارتفاع النبات 

  

جم وطررول جم وطررول   5.65.6--66بذرة بذرة 000000: استنبطه قسم المحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية وزن : استنبطه قسم المحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية وزن 00جيزة جيزة 
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  سم.سم.0606زهرة وإرتفاع النبات زهرة وإرتفاع النبات 0000--88سم وتحتوى النورة على سم وتحتوى النورة على   88القرن القرن 
  

  ::  اإلحتياجات البيئيةاإلحتياجات البيئية
 

نهار قصير أو محايد حيث التعرض للنهار الطويررل يطيررل فترررة التزهيررر نهار قصير أو محايد حيث التعرض للنهار الطويررل يطيررل فترررة التزهيررر   ولولفول المانج محصفول المانج محص

ويؤخر النضج بينما يؤدى النهار القصير إلى التأثير على ميعاد التزهيررر وعقررد األزهررار. ويالئررم نمررو ويؤخر النضج بينما يؤدى النهار القصير إلى التأثير على ميعاد التزهيررر وعقررد األزهررار. ويالئررم نمررو 

  00لصررقيعلصررقيعفول المانج الجو الدافئ الحار ويتأثر النمو بدرجات الحرررارة المنخفضررة وتمرروت بررالتعرض لفول المانج الجو الدافئ الحار ويتأثر النمو بدرجات الحرررارة المنخفضررة وتمرروت بررالتعرض ل

م هرري المالئمررة للنمررو لررذا يمكررن زراعتهررا فرري المنرراطق المعتدلررة م هرري المالئمررة للنمررو لررذا يمكررن زراعتهررا فرري المنرراطق المعتدلررة 55  0606--2222وتعتبر درجة الحرارة من وتعتبر درجة الحرارة من 

  وتحت االستوائية. وتحت االستوائية. 
 

  ::  األرض المالئمةاألرض المالئمة
 

تجود زراعته في جميع أنواع   الخصرربة جيرردة الصرررف قليلررة الحكررائا ويمكررن زراعترره فرري تجود زراعته في جميع أنواع   الخصرربة جيرردة الصرررف قليلررة الحكررائا ويمكررن زراعترره فرري 

ويفضررل زراعترره فرري األراضرري المتوسررطة ويفضررل زراعترره فرري األراضرري المتوسررطة سررنوات علررى األقررل سررنوات علررى األقررل 66األراضي الرملية المستزرعة لمرردة األراضي الرملية المستزرعة لمرردة 

الخصوبة نظررراأل ألن احتياجاترره الغذائيررة قليلررة ويجررب تجنررب زراعترره فرري األراضرري الملحيررة أو غيررر الخصوبة نظررراأل ألن احتياجاترره الغذائيررة قليلررة ويجررب تجنررب زراعترره فرري األراضرري الملحيررة أو غيررر 

  المستوية أو سيئة الصرفالمستوية أو سيئة الصرف

  

  ميعاد الزراعةميعاد الزراعة

  تعتبر الفترة من أول أبريل حتى أخر مايو أفضل فترة لزراعته.تعتبر الفترة من أول أبريل حتى أخر مايو أفضل فترة لزراعته.  
 

  خدمة األرض وتجهيزها للزراعةخدمة األرض وتجهيزها للزراعة

أرض  فول المانج خدمة جيدة وذلك بحرثها مرتين متعامدتين وتزحيفها لتنعيم حبيبات أرض  فول المانج خدمة جيدة وذلك بحرثها مرتين متعامدتين وتزحيفها لتنعيم حبيبات يجب خدمة يجب خدمة   

  التربة مع إجراء التسوية المناسبة لتسهيل عملية الري.التربة مع إجراء التسوية المناسبة لتسهيل عملية الري.
 

  طريقة الزراعةطريقة الزراعة

خط في القصبتين  خط في القصبتين  2020يزرع  فول المانج  عفيراأل على خطوط حيث تخطط األرض بعد تجهيزها إلى يزرع  فول المانج  عفيراأل على خطوط حيث تخطط األرض بعد تجهيزها إلى   

سم مع وضع بذرتين في الجورة  ، أي أن سم مع وضع بذرتين في الجورة  ، أي أن 0202ي جور على أبعاد ي جور على أبعاد وتزرع البذور على ريكتي الخط فوتزرع البذور على ريكتي الخط ف

  0 0 ألف نبات/فدانألف نبات/فدان  020020عدد النباتات نحو عدد النباتات نحو 
 

  كمية التقاوىكمية التقاوى

  كجم.كجم.  0202معدل تقاوي األمثل لزراعة فدان هو معدل تقاوي األمثل لزراعة فدان هو       
 

  التلقيح البكتيرى للبذورالتلقيح البكتيرى للبذور

  

بتثبيررت بتثبيررت   يستجيب  فول المانج للتلقيح البكتيري وتقوم العقد الجذرية المتكونة على جذور النبرراتيستجيب  فول المانج للتلقيح البكتيري وتقوم العقد الجذرية المتكونة على جذور النبررات  

بإمداد النبات باحتياجه من هذا العنصر الهام بإمداد النبات باحتياجه من هذا العنصر الهام       RR..    pphhaasseeoolliiii  النيتروجين  الجوى والتي تتبع الساللةالنيتروجين  الجوى والتي تتبع الساللة

  كجم أزوت /فدان تتخلف في التربة ويستفيد منها المحصول الكتوي.كجم أزوت /فدان تتخلف في التربة ويستفيد منها المحصول الكتوي.0202باإلضافة إلى حوالي باإلضافة إلى حوالي 

  الريالري
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يث تعطررى ريررة المحايرراة يث تعطررى ريررة المحايرراة فول المانج حساس لمياه الري ولذلك يتم ريه بإحكام وعلى الحامي حفول المانج حساس لمياه الري ولذلك يتم ريه بإحكام وعلى الحامي ح      

يوم من الزراعة وذلك لتكجيع االنبات وتحسين التككف وتنكرريط تكرروين العقررد البكتيريررة علررى يوم من الزراعة وذلك لتكجيع االنبات وتحسين التككف وتنكرريط تكرروين العقررد البكتيريررة علررى 5050بعد بعد 

  2020  ––  0000يوم فرري األراضرري الثقيلررة و يوم فرري األراضرري الثقيلررة و   0202  ––  5050الجذور، ويتم الري بعد ذلك على فترات متقاربة كل الجذور، ويتم الري بعد ذلك على فترات متقاربة كل 

طور سكون في حالة عدم ترروافر ميرراه طور سكون في حالة عدم ترروافر ميرراه يوم في األراضي الرملية. ولفول المانج  القدرة على الدخول في يوم في األراضي الرملية. ولفول المانج  القدرة على الدخول في 

  الري ثم يعاود النمو مرة أخرى عند توفر مياه الري.الري ثم يعاود النمو مرة أخرى عند توفر مياه الري.

  

  التسميدالتسميد

  

أثنرراء تجهيررز أثنرراء تجهيررز   55OO22PP% % 5050كجم سرروبر فوسررفات الكالسرريوم كجم سرروبر فوسررفات الكالسرريوم 050050يضاف السماد الفوسفاتى بمعدل يضاف السماد الفوسفاتى بمعدل 

األرض للزراعة بحيررث يخلررط جيررداأل مررع التربررة وتضرراف جرعررة تنكرريطية مررن التسررميد النيتروجينررى األرض للزراعة بحيررث يخلررط جيررداأل مررع التربررة وتضرراف جرعررة تنكرريطية مررن التسررميد النيتروجينررى 

حالررة عرردم حالررة عرردم   كجم نيتروجين/فدان عند الزراعة وذلك في حالة تلقيح البذور بالعقدين أمررا فرريكجم نيتروجين/فدان عند الزراعة وذلك في حالة تلقيح البذور بالعقدين أمررا فرري5050ها ها مقدارمقدار

إجراء التلقيح البكتيرى أو عدم نجرراح تكرروين العقررد البكتيريررة علررى الجررذور فتضرراف جرعررة مقرردارها إجراء التلقيح البكتيرى أو عدم نجرراح تكرروين العقررد البكتيريررة علررى الجررذور فتضرراف جرعررة مقرردارها 

سرريوم سرريوم كجررم سررلفات بوتاكجررم سررلفات بوتا000000. وينصررح بإضررافة . وينصررح بإضررافة عند الرية الثانية و اآلخرى عند بداية التزهير عند الرية الثانية و اآلخرى عند بداية التزهير   كجمكجم5050

8282 % %OO22KK.عند رية المحاياه في األراضي الجيرية.عند رية المحاياه في األراضي الجيرية  

  

  مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش
 

أو بالعزيق بعد شهر من الزراعة وكذلك يمكن مقاومة الحكائا  أو بالعزيق بعد شهر من الزراعة وكذلك يمكن مقاومة الحكائا    ةةتقاوم الحكائا يدويا بالمحكتقاوم الحكائا يدويا بالمحك    

أل بإستخدام مبيدات الحكائا المالئمة  أل بإستخدام مبيدات الحكائا المالئمة كيماويا   كيماويا

  

  النضج والحصادالنضج والحصاد

  

اء لهررذا يجررب حصررادها مباشرررةأل عنررد اء لهررذا يجررب حصررادها مباشرررةأل عنررد تنضج قرون  فول المانج علررى فترررات والنباتررات خضرررتنضج قرون  فول المانج علررى فترررات والنباتررات خضررر

خالل الموسررم مررع مالحظررة عرردم خالل الموسررم مررع مالحظررة عرردم   ((جمعاتجمعات66--22))تحولها إلى اللون البنى الفاتح حيث تجنى على دفعات تحولها إلى اللون البنى الفاتح حيث تجنى على دفعات 

التأخير في جمع القرون الناضجة آلن ذلك يؤدى إلى إنفتاحها وفرط البررذور أو تعفررن البررذور بررالقرون التأخير في جمع القرون الناضجة آلن ذلك يؤدى إلى إنفتاحها وفرط البررذور أو تعفررن البررذور بررالقرون 

  عند رقاد النباتات. عند رقاد النباتات. 

  

  المحصولالمحصول
 

مانج محصول بذور يقدر بنحو طن، وفي حالة زراعته محمالأل على القصررب مانج محصول بذور يقدر بنحو طن، وفي حالة زراعته محمالأل على القصررب يعطى فدان فول اليعطى فدان فول ال    

كجم /فدان ويتوقف ذلك على حسب الصنف ونرروع التربررة وميعرراد الزراعررة كجم /فدان ويتوقف ذلك على حسب الصنف ونرروع التربررة وميعرراد الزراعررة   008008--005005يعطى حوالي يعطى حوالي 

  والعمليات الزراعية.والعمليات الزراعية.


