
))فول المانحفول المانح((العدس الصیفي العدس الصیفي 
Mung beanMung bean

vigna radiatevigna radiate

فول المانج احد المحاصيل البقوليـه  •
الصيفية، وهو محصول غنـي فـي   
البروتين حيث تبلغ نسـبة البـروتين   

% ٢٤-٢٢ببذوره من 
له اهمبية كبرى في الدورة الزراعية •

حيث يثبت النيتروجين عـن طريـق   
العقد الجذرية 

يستخدم في تغذية الحيوان •
يستخدم كمحصول علف اخضر فـي  •

األراضي الجديدة



Vigna radiata, Mar.Vigna radiata, Mar.
Vigna mungo, Hep.Vigna mungo, Hep.
Vigna oconitifolius,  Wil. moth beanVigna oconitifolius,  Wil. moth bean
Vigna trilobata, verdc. Jungli beanVigna trilobata, verdc. Jungli bean
Vigna umbellata, Thunb rice beanVigna umbellata, Thunb rice bean

ويعتقد أن جميع هذه األنواع نشأت مـن النـوع البـرى    
Vigna sublobata

أنواع فول المانجأنواع فول المانج



أصناف العدس الصیفيأصناف العدس الصیفي

(١V2010 :  ف  دان ویتمی  ز ھ  ذا الص  نف /كج  م١٠٠٠-٨٠٠یت  راوح م  ن محص  ولھ
.یوم من الزراعة ٤٠بكبر حجم بذوره ویبدأ التزھیر بعد 

(٢ VC 1000:          ص نف مس تورد م ن ت ایوان وت م أقلمت ھ للظ روف المص ریة وزن
ی  وم م  ن   ٣٦بع  د (ج  م وھ  و ص  نف مبك  ر ف  ي التزھی  ر     ٥ب  ذرة ح  والي  ١٠٠ال  ـ

لون القرن بنى مسود ولون البذور أخضر المع) الزراعة

س  م  وتحت  وى   ١٠ -٨ج  م وط  ول الق  رن    ٥ب  ذرة ح  والي  ١٠٠وزن  :١ق  ومى ٣)
.سم ٨٥زھرة وارتفاع النبات ١٢-٨النورة على 

اس  تنبطھ قس  م المحاص  یل البقولی  ة بمرك  ز البح  وث الزراعی  ة وزن       :١٥جی  زة ٤)
زھ  رة ١٠-٨س  م وتحت  وى الن  ورة عل  ى  ٨ج  م وط  ول الق  رن  ٦.٥-٦ب  ذرة ١٠٠

.سم٦٠وإرتفاع النبات 



نھ ار قص یر أو محای د حی ث التع رض للنھ ار الطوی ل        نھ ار قص یر أو محای د حی ث التع رض للنھ ار الطوی ل          ولولفول المانج محص  فول المانج محص  
یطیل فترة التزھی ر وی ؤخر النض ج بینم ا ی ؤدى النھ ار القص یر إل ى الت أثیر          یطیل فترة التزھی ر وی ؤخر النض ج بینم ا ی ؤدى النھ ار القص یر إل ى الت أثیر          

ویالئم نمو فول المانج الجو الدافئ الحار ویالئم نمو فول المانج الجو الدافئ الحار . . على میعاد التزھیر وعقد األزھارعلى میعاد التزھیر وعقد األزھار
  ٠٠ویت  أثر النم  و ب  درجات الح  رارة المنخفض  ة وتم  وت ب  التعرض للص   قیع       ویت  أثر النم  و ب  درجات الح  رارة المنخفض  ة وتم  وت ب  التعرض للص   قیع       

م ھي المالئمة للنمو لذا یمكن زراعتھا م ھي المالئمة للنمو لذا یمكن زراعتھا ٥٥  ٣٠٣٠--٢٢٢٢وتعتبر درجة الحرارة من وتعتبر درجة الحرارة من 
. . في المناطق المعتدلة وتحت االستوائیةفي المناطق المعتدلة وتحت االستوائیة

االحتیاجات البیئیةاالحتیاجات البیئیة



 الصرف جیدة الخصبة   أنواع جمیع في زراعتھ تجود•
  الرملیة األراضي في زراعتھ ویمكن الحشائش قلیلة

  في زراعتھ ویفضل األقل على سنوات٣ لمدة المستزرعة
  الغذائیة احتیاجاتھ ألن نظرًا الخصوبة المتوسطة األراضي

  غیر أو الملحیة األراضي في زراعتھ تجنب ویجب قلیلة
الصرف سیئة أو المستویة

المالئمةالمالئمة  األرضاألرض



 فترة أفضل مایو أخر حتى أبریل أول من الفترة تعتبر
.لزراعتھ

خدمة األرض وتجھیزھا للزراعة
  مرتین بحرثھا وذلك جیدة خدمة المانج فول  أرض خدمة یجب

  التسویة إجراء مع التربة حبیبات لتنعیم وتزحیفھا متعامدتین
.الري عملیة لتسھیل المناسبة

الزراعةالزراعة  میعادمیعاد



  األرض تخطط حیث خطوط على عفیرًا  المانج فول  یزرع
  على البذور وتزرع القصبتین في خط١٢ إلى تجھیزھا بعد

  بذرتین وضع مع سم٢٠ أبعاد على جور في الخط ریشتي
 ألف ١٤٠ نحو النباتات عدد أن أي ،  الجورة في

٠\فدان/نبات

كمیة التقاوى
.كجم ٢٠ ھو فدان لزراعة األمثل تقاوي معدل  

الزراعةالزراعة  طریقةطریقة



یستجیب  فول المانج للتلقیح البكتیري وتقوم العقد الجذریة یستجیب  فول المانج للتلقیح البكتیري وتقوم العقد الجذریة 
المتكونة على جذور النبات بتثبیت النیتروجین  الجوى والتي تتبع  المتكونة على جذور النبات بتثبیت النیتروجین  الجوى والتي تتبع  
بإمداد النبات باحتیاجھ من ھذا العنصر بإمداد النبات باحتیاجھ من ھذا العنصر   R.  phaseolii  R.  phaseolii  الساللةالساللة

فدان تتخلف في التربة  فدان تتخلف في التربة  //كجم أزوت كجم أزوت ٢٠٢٠الھام باإلضافة إلى حوالي الھام باإلضافة إلى حوالي 
..ویستفید منھا المحصول الشتويویستفید منھا المحصول الشتوي

التلقیح البكتیرى للبذورالتلقیح البكتیرى للبذور



الريالري

  وعلى بإحكام ریھ یتم ولذلك الري لمیاه حساس المانج فول •
 وذلك الزراعة من یوم١٥ بعد المحایاة ریة تعطى حیث الحامي
  البكتیریة العقد تكوین وتنشیط التكشف وتحسین االنبات لتشجیع

١٥كل متقاربة فترات على ذلك بعد الري ویتم الجذور، على
  األراضي في یوم ١٤ –١٠و الثقیلة األراضي في یوم ٢٠ –

  في سكون طور في الدخول على القدرة  المانج ولفول .الرملیة
  توفر عند أخرى مرة النمو یعاود ثم الري میاه توافر عدم حالة
.الري میاه



زراعة فول المانج فى الھندزراعة فول المانج فى الھند



زراعة فول المانجزراعة فول المانج



الري السطحي لفول المانجالري السطحي لفول المانج



رى فول المانجرى فول المانج



  %١٥ الكالسیوم فوسفات سوبر كجم١٥٠ بمعدل الفوسفاتى السماد یضاف
P2O5 التربة مع جیدًا یخلط بحیث للزراعة األرض تجھیز أثناء 
 كجم١٥ مقدارھا النیتروجینى التسمید من تنشیطیة جرعة وتضاف

 أما بالعقدین البذور تلقیح حالة في وذلك الزراعة عند فدان/نیتروجین
 البكتیریة العقد تكوین نجاح عدم أو البكتیرى التلقیح إجراء عدم فیحالة

 المضافة السابقة الجرعة إلى باإلضافة أخرى جرعة فتضاف الجذور على
 وینصح .الثالثة الریة مع التزھیر بدایة عند كجم١٥ مقدارھا الزراعة عند

 خاصًة المحایاه ریة عندK2O %٤٨ بوتاسیوم سلفات كجم١٠٠ بإضافة
.الجیریة األراضي في

التسمیدالتسمید



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

 بعد بالعزیق أو ةبالمحش یدویا الحشائش تقاوم•
  الحشائش مقاومة یمكن وكذلك الزراعة من شھر

المالئمة الحشائش مبیدات بإستخدام كیماویًا



العزیق الیدوى لفول المانجالعزیق الیدوى لفول المانج



تنض  ج ق  رون  ف  ول الم  انج عل  ى فت  رات والنبات  ات خض  راء لھ  ذا    تنض  ج ق  رون  ف  ول الم  انج عل  ى فت  رات والنبات  ات خض  راء لھ  ذا    
یجب حص ادھا مباش رًة عن د تحولھ ا إل ى الل ون البن ى الف اتح حی ث          یجب حص ادھا مباش رًة عن د تحولھ ا إل ى الل ون البن ى الف اتح حی ث          

خ الل الموس م م ع مالحظ ة ع دم      خ الل الموس م م ع مالحظ ة ع دم        ))جمعاتجمعات٣٣--٢٢((تجنى على دفعات تجنى على دفعات 
الت  أخیر ف  ي جم  ع الق  رون الناض  جة آلن ذل  ك ی  ؤدى إل  ى إنفتاحھ  ا   الت  أخیر ف  ي جم  ع الق  رون الناض  جة آلن ذل  ك ی  ؤدى إل  ى إنفتاحھ  ا   

. . وفرط البذور أو تعفن البذور بالقرون عند رقاد النباتاتوفرط البذور أو تعفن البذور بالقرون عند رقاد النباتات

النضج والحصادالنضج والحصاد



المحصولالمحصول

  طن، بنحو یقدر بذور محصول المانج فول فدان یعطى•
-٥٠٠ حوالي یعطى القصب على محمًال زراعتھ حالة وفي
  ونوع الصنف حسب على ذلك ویتوقف فدان/ كجم ٨٠٠

.الزراعیة والعملیات الزراعة ومیعاد التربة



الجذر
  من العدید الى یتفرع قوي وتدي

 علیھ وتوجد الثانویة الفروع
  البكتیریة العقد من كبیرة كمیة

الساق
  بوبر مغطاة طویلة اسطوانیة

  السفلى العقد من متفرعة والساق

 منتصفھا حتى

الوصف النباتيالوصف النباتي



 متبادل وضع في توجد ثالثية مركبة
 ذات بيضاوية والوريقات الساق على
 اكبر الوسطية والوريقة كاملة حافة
الجانبيتين الوريقتين من حجما

الورقة الورقة 



الزھرةالزھرة

  عنق ذات او جالسة فراشبة
  تويج ذات الحجم كبيرة قصير
  مصفر اخضر أو اصفر لونه

  من بها نورة على ازهار وتحمل
  كحور على ازهار ١٠ - ٥

ذاتي والتلقيح سم ١٠ طوله



  من لونه اسطواني طويل قرن
 -١٠ من به األسود الى البني
  به زغبي والقرن بذرة ١٨

البذور بين انقباضات

  الثمرة



البذرة

بیضیة الشكل ذات غالف اخضر  
املس


