
الفول البلدىالفول البلدى
Broad bean, Horse bean, Field beanBroad bean, Horse bean, Field bean

.Vicia faba Vicia faba L.L:  :  االسم العلمىاالسم العلمى



مقدمــــــھمقدمــــــھ

 جمھوریة فى األول البقولى المحصول البلدى الفول یعتبر•
 تستھلك حیث المنزرعة المساحة حیث من العربیة مصر
.الجافة البذور وكذلك الخضراء الغضة والقرون البذور

  حیث العالیة الغذائیة قیمتھ إلى المحصول ھذا أھمیة وترجع•
  إلى والكربوھیدرات %٢٨ إلى فیھ البروتین نسبة تصل
.األخرى الفیتامینات من العدید إلى باإلضافة %٥٨

  بالتربة اآلزوتى المحتوى زیادة إلى الفول زراعة وتؤدى•
.خصوبتھا زیادة وبالتالى تقریبًا ف/كجم ٢٠٠ بمعدل



المركز اإلحصائى بمصر والعالمالمركز اإلحصائى بمصر والعالم

    حوالىحوالى  مصرمصر  تزرعتزرع
  سنویًاسنویًا  ھكتارھكتار  ألفألف١٣٨١٣٨

    قدرهقدره  بمتوسطبمتوسط
  الصینالصین  وو  ..  فدانفدان//أردبأردب٧٧..٨٨

  وو  ھكتارھكتار  ألفألف١١٠٠١١٠٠  حواليحوالي
  ألفألف  ٧٢٧٢  حواليحوالي  إیطالیاإیطالیا
    حواليحوالي  البرازیلالبرازیل  وو  ھكتارھكتار
  المغربالمغرب  وو  ھكتارھكتار  ألفألف١٢٥١٢٥

..  ھكتارھكتار  ألفألف١٥٠١٥٠  حواليحوالي



::األصنافاألصناف
::أصناف تخصص للزراعة فى منطقة الوجھ البحرىأصناف تخصص للزراعة فى منطقة الوجھ البحرى: : أوًالأوًال

:محسن ٢جیزة •
  ، المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط صنف•

-الجیزة( الوسطى ومصر الدلتا جنوب بمنطقة زراعتھ تجود
  متوسطة الطول متوسطة نباتاتھ )المنیا-سویف بنى-الفیوم

  یومًا ٥٠- ٤٥ بعد اإلزھار فى ویبدأ التزھیر مبكر ، التفریع
 سرة ذات فاتح بنى لونھا الناضجة البذور ، الزراعة من

 -٥٥من بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح ، الحجم متوسطة سوداء
.جرام ٦٠



:٤٠٢جیزة •
  ، المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط صنف•

  جیزة الصنف مع یتساوى بالھالوك الشدیدة اإلصابة یتحمل
 ،ولكن الھالوك من خالیة أراضى فى زراعتھ حالة فى ٢

  بالھالوك موبوءة أراضى فى زراعتھ حالة فى علیھ یتفوق
  بعد اإلزھار فى یبدأ ، التفریع متوسطة النمو قویة نباتاتھ

  مصر منطقة فى زراعتھ ،تجود الزراعة من یومًا ٦٠-٥٥
  بنى لونھا الجافة البذور )أسوان-قنا- سوھاج-أسیوط(العلیا
-٦٥من بذرة ١٠٠ الـ وزن ومتوسط أسود السرة لون فاتح
.جرام ٧٠



:٤٢٩جیزة •
  األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط جدید صنف •

 باألصناف مقارنة للھالوك العالیة بالمقاومة یتمیز ، المحلیة
  المنزرعة األصناف عن محصولھ فى یزید كما األخرى
  من خالیة أراضى فى زراعتھ عن % ٢٠-١٥ بحوالى
  الوسطى مصر محافظات فى زراعتھ تجود ، الھالوك

  متوسطة  قویة نباتاتھ )أسیوط-المنیا-سویف بنى- الفیوم(
 ، الزراعة من یومًا ٥٥- ٥٠ بعد اإلزھار فى یبدأ ، التفریع
 سوداء سرة ذات )بیج( فاتح بنى لونھا الناضجة البذور

  ٧٥-٧٠من بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح الحجم متوسطة
.جرام



:٦٧٤جیزة •
  محصولة فى یزید للھالوك مقاوم بالتھجین مستنبط صنف•

  فى زراعتھ عن %٢٠ بحوالى األخرى األصناف على
  محافظات  فى زراعتھ تجود ، الھالوك من خالیة أراضى
  نباتاتة )أسوان- قنا-سوھاج( محافظات خاصة القبلى الوجة
  یومًا ٥٠- ٤٥ بعد اإلزھار فى ویبدأ ، التفریع متوسطة قویة
  ذات )بیج( فاتح بنى لونھا الناضجة البذور ، الزراعة من

 بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح الحجم متوسطة سوداء سرة
.جرام ٧٠-٦٥من



:٤٠جیزة •
  ٤٠ ربایة القدیم الصناف بین الفردى باإلنتخاب ناتج صنف•

  وتصلح المحصول وارتفاع النضج فى بالتبكیر یتمیز أنھ إال
  والوادى القبلى الوجة بمحافظات القطن دورة فى زراعتھ
  القبلى الوجة محافظات فى الجدیدة باألراضى كذلك الجدید،
 ٤٥-٤٠ بعد اإلزھار فى ویبدأ التفریع متوسطة قویة ،نباتاتة

  )بیج( فاتح بنى لونھا الناضجة ،البذور الزراعة من یومًا
 بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح الحجم متوسطة سوداء سرة ذات
.جرام ٦٥-٦٠من



أصناف تخصص للزراعة فى الوجھ القبلى ومصر أصناف تخصص للزراعة فى الوجھ القبلى ومصر : : ثانیًاثانیًا
::الوسطىالوسطى

:محسن ٢جیزة •
  ، المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط صنف    

-الجیزة( الوسطى ومصر الدلتا جنوب بمنطقة زراعتھ تجود
  متوسطة الطول متوسطة نباتاتھ )المنیا-سویف بنى-الفیوم

  یومًا ٥٠- ٤٥ بعد اإلزھار فى ویبدأ التزھیر مبكر ، التفریع
 سرة ذات فاتح بنى لونھا الناضجة البذور ، الزراعة من

 -٥٥من بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح ، الحجم متوسطة سوداء
.جرام ٦٠



:٤٠٢جیزة •
  ، المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط صنف    

  جیزة الصنف مع یتساوى بالھالوك الشدیدة اإلصابة یتحمل
 ،ولكن الھالوك من خالیة أراضى فى زراعتھ حالة فى ٢

  بالھالوك موبوءة أراضى فى زراعتھ حالة فى علیھ یتفوق
  بعد اإلزھار فى یبدأ ، التفریع متوسطة النمو قویة نباتاتھ

  مصر منطقة فى زراعتھ ،تجود الزراعة من یومًا ٦٠-٥٥
  بنى لونھا الجافة البذور )أسوان-قنا- سوھاج-أسیوط(العلیا
-٦٥من بذرة ١٠٠ الـ وزن ومتوسط أسود السرة لون فاتح
.جرام ٧٠



:٤٢٩جیزة •
  المحلیة األصناف من الفردى باإلنتخاب مستنبط جدید صنف   

  األخرى باألصناف مقارنة للھالوك العالیة بالمقاومة یتمیز ،
-١٥ بحوالى المنزرعة األصناف عن محصولھ فى یزید كما
  تجود ، الھالوك من خالیة أراضى فى زراعتھ عن % ٢٠

-سویف بنى-الفیوم( الوسطى مصر محافظات فى زراعتھ
  فى یبدأ ، التفریع متوسطة  قویة نباتاتھ )أسیوط-المنیا

  الناضجة البذور ، الزراعة من یومًا ٥٥-٥٠ بعد اإلزھار
  الحجم متوسطة سوداء سرة ذات )بیج( فاتح بنى لونھا

.جرام ٧٥-٧٠من بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح



:٦٧٤جیزة •
 محصولة فى یزید للھالوك مقاوم بالتھجین مستنبط صنف   

  فى زراعتھ عن %٢٠ بحوالى األخرى األصناف على
  محافظات  فى زراعتھ تجود ، الھالوك من خالیة أراضى
  نباتاتة )أسوان- قنا-سوھاج( محافظات خاصة القبلى الوجة
  یومًا ٥٠- ٤٥ بعد اإلزھار فى ویبدأ ، التفریع متوسطة قویة
  ذات )بیج( فاتح بنى لونھا الناضجة البذور ، الزراعة من

 بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح الحجم متوسطة سوداء سرة
.جرام ٧٠-٦٥من



:٤٠جیزة •
  ٤٠ ربایة القدیم الصناف بین الفردى باإلنتخاب ناتج صنف   

  وتصلح المحصول وارتفاع النضج فى بالتبكیر یتمیز أنھ إال
  والوادى القبلى الوجة بمحافظات القطن دورة فى زراعتھ
  القبلى الوجة محافظات فى الجدیدة باألراضى كذلك الجدید،
 ٤٥-٤٠ بعد اإلزھار فى ویبدأ التفریع متوسطة قویة ،نباتاتة

  )بیج( فاتح بنى لونھا الناضجة ،البذور الزراعة من یومًا
 بذرة ١٠٠ الـ وزن یتراوح الحجم متوسطة سوداء سرة ذات
.جرام ٦٥-٦٠من



أصناف تخصص للزراعة فى األراضى الجدیدة أصناف تخصص للزراعة فى األراضى الجدیدة : : ثالثًا ثالثًا 
بمنطقة النوباریةبمنطقة النوباریة

جیزة بالنكاجیزة بالنكا••
  یتفوقیتفوق  المستوردةالمستوردة  الصنافالصناف  بینبین  الفردىالفردى  باإلنتخابباإلنتخاب  مستنبطمستنبط  جدیدجدید  صنفصنف••

  یبدأیبدأ  والصدأ،والصدأ،  البنىالبنى  التبقعالتبقع  ألمراضألمراض  مقاومتھمقاومتھ  فىفى  المحلیةالمحلیة  األصنافاألصناف  علىعلى
  الطولالطول  متوسطةمتوسطة  النباتاتالنباتات  ،،  مم١٩٩٠١٩٩٠  موسمموسم  الصنفالصنف  ھذاھذا  التفریعالتفریع  فىفى

  البذورالبذور  ،،  النضجالنضج  عندعند  محززةمحززة  شمعیةشمعیة  طویلةطویلة  القرونالقرون  ،،  التفریعالتفریع  غزیرةغزیرة
  بیضاءبیضاء  سرةسرة  ذاتذات  بخضرةبخضرة  مشوبمشوب  فاتحفاتح  بنىبنى  القصرةالقصرة  لونلون  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة
  ١٠٠١٠٠  الـالـ  وزنوزن  یتراوحیتراوح  الزراعةالزراعة  منمن  یومًایومًا  ٨٥٨٥--٨٠٨٠  بعدبعد  اإلزھاراإلزھار  فىفى  یبدأیبدأ
..جرامجرام  ١٢٠١٢٠--١١٠١١٠منمن  بذرةبذرة



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

 ھو الفول لزراعة األمثل المیعاد یعتبر
  أكتوبر شھر من األخیر النصف

  نوفمبر شھر من األول والنصف
 عن الفول زراعة فى والتأخیر
  النباتات تعرض األمثل المیعاد
 من تزید والتى الخماسین لریاح
  إنتاجیة من یقلل مما األزھار تساقط
 بزراعة التبكیر أما المساحة وحدة
 من یقلل األمثل المیعاد عن الفول
  النباتات وتتجھ اإلنبات نسبة

 درجة الرتفاع وذلك مبكرًا للتزھیر
 النمو مرحلة خالل الحرارة

.الخضرى



الكثافة النباتیة المثلىالكثافة النباتیة المثلى

  .٢م/نبات٤٠-٣٠ المثلى النباتیة الكثافة    
  لزراعة الالزمة التقاوى كمیة   

 ھى األمثل المیعاد فى فدان
 خطوط على الزراعة عند كجم٤٠

 كمیة وترتفع )حیراتى أو عفیر(
  عند كجم٦٠ حتى التقاوى
 حتى وترتفع نثرًا عفیر الزراعة

  الزراعة عند فدان/كجم٧٢
.نثرًا حیراتى



طریقة الزراعة المثلىطریقة الزراعة المثلى

 إما حیراتى أو عفیر الفول یزرع
 .خطوط على جور فى أو نثرًا

 العفیر بالزراعة ویقصد
 تجھیز بعد البذور بزراعة
 الزراعة أما .الرى ثم األرض

 األرض تجھیز فیتم الحیراتى
 زراعة ویتم الرى ثم للزراعة
 األرض تكون عندما البذور

 على تحتوى أى مستحرثة
 السعة من %٦٥-٦٠ حوالى
Field الحقلیة capacity



زراعة الفول البلدى كمحصول محمل على محاصیل زراعة الفول البلدى كمحصول محمل على محاصیل 
::أخرىأخرى

:زراعة الفول البلدى محمًال على محصول قصب السكر- ١
 العزقة وإجراء القصب زراعة بعد البلدى الفول زراعة تتم حیث   

 الفول زراعة تتم أن على )الزراعة من یومًا ٤٠ حوالى بعد( األولى
 القصب حالة فى( القصب خط ظھر على سطور ثالث بمعدل البلدى
 بذرتین وضع مع سم ٢٠ مسافة على جور فى وذلك )الغرس
.الواحدة بالجورة

:زراعة الفول البلدى محمًال على محصول بنجر السكر-٢
  حوالى بعد وذلك السكر بنجر خطوط على البلدى الفول زراعة تتم    

 ١٠ بمعدل البلدى الفول ویزرع البنجر زراعة من یومًا ٢١-١٥
 مع سم ٣٠ مسافة على جور فى والزراعة للفدان بذرة كیلوجرام

.واحدة ریشة على والزراعة بالجورة واحدة بذرة وضع



:زراعة الفول البلدى فى دورة القطن-٣
  مثل النضج المبكر البلدى الفول أصناف زراعة تتم حیـــث   

  فى ٤٠ جیزة ، البحرى الوجھ فى ٨٤٣ جیزة ،٧١٦ جیزة
  الفول زراعة تتم أن على والعلیا الوسطى مصر منطقتى
  النضج یتم حیث أكتوبر شھر من الثانى النصف فى البلدى

  منطقتى فى مارس شھر من الثانى النصف فى والحصاد
  فى أبریل شھر من األول واألسبوع والعلیا الوسطى مصر
  المیعاد فى القطن محصول زراعة یمكن حتى البحرى الوجھ

.البلدى الفول خطوط على المناسب



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

Orbanch الھالوك ویعتبر
crenata الحشائش أنواع أخطر  
  ویجب الفول نبات على المتطفلة
  باألراضى الفول زراعة تجنب

  بمبید الرش أو .بھ الموبؤة
Round up  بمعدل 48%

  .ماء لتر٢٠٠ لكل ٣سم٧٥
  یجب الھالوك إنتشار ولتجنب

  والرى المحصول تعطیش عدم
 واإللتزام متقاربة فترات على

  المسافات على بالزراعة
  اإلصابة حالة وفى بھا الموصى
 الھالوك شماریخ تزال الخفیفة
 إنتشار قبل الحقل خارج وتجمع
 بذورھا



األمراض النباتیةاألمراض النباتیة

  األصناف بزراعة وذلك البنى التبقع•
 ٤٦١ جیزة مثل مقاومة األكثر

 الوقائى بالرش الكیمیائیة والمقاومة
 ٢٥٠ بمعدل %٤٥ بالدیاثین

  بین رشات ٤ ماء لتر ١٠٠/جم
  .یوم ١٥ واألخرى الرشة

  خالل من یقاوم حیث الصدأ وكذلك•
 والرش المقاومة األصناف زراعة

  بنفس %٤٥ م الدیاثین بإستخدام
.السابق المعدل



الفول البلدىالفول البلدى
Broad bean, Horse bean, Field beanBroad bean, Horse bean, Field bean

:   :   االسم العلمىاالسم العلمى Vicia faba Vicia faba L.L.

الفول أحد المحاصیل الحقلیة الھامة والتى •
تزرع بذوره شتویًا بمصر من أجل 

.الحصول عل البذور
:ویوجد من الفول نوعان•
األول یطلق علیھ إسم الفول الرومى   •

وبذوره كبیرة الحجم عریضة وینمو  
 Viciaكمحصول خضر وإسمھ العلمى 

faba var. major 
والثانى یسمى بفول الحقل أو الفول البلدى •

وبذوره صغیرة الحجم أو متوسطة الحجم 
 .Vicia faba var وإسمھ العلمى

minor  



الوصف النباتيالوصف النباتي
الجذرالجذر  

فى الفول وتدى  الجذر  •
متعمق ومتفرع تتكون  

علیھ بكتریا العقد الجذریة 
التابعة لجنس الریزوبیم  

من النوع  
Leguminosarum.



الســــــــــــــاقالســــــــــــــاق

الفول نبات عشبى حولى شتوى •
.سم ١٨٠-٣٠یصل إرتفاعھ من 

والساق قائمة مجوفة مربعة المقطع •
تتفرع إلى عدد محدود من الفروع 
وتختلف عدد األفرع على حسب 
الصنف وطریقة الزراعة وموعد 

الزراعة والكثافة النباتیة وخصوبة 
.التربة



األوراق

مركبة ریشیة تحتوى  •
.وریقات ٦-٢على 

والوریقات بیضیة الشكل   •
.كاملة الحافة

والوریقة الطرفیة غائبة  •
أو قد یوجد مكانھا ورقة  

.  أثریة



ارارــــــــــــــــــــــــاألزھاألزھ

 تحتوى إبطیة راسیمیة نورة فى توجد•
 ویتراوح .فراشیة خنثى أزھار ٦-٢ على
. سم ٣.٥-٢.٥ من الزھرة طول

 مائل ناقوسى كأس من الزھرة تتكون•
 البیضاء العلم ورقة من مكون وتویج
 بقعة العلم ورقة قاعدة فى ویوجد اللون
 وزورق بنفسجى لونھما وجناحین سوداء
 قصیرة واألسدیة الجناحین مع یتحد مائل
 قلم یحمل والمبیض مجموعتین فى توجد
 من بمجموعة مغطى منحنى قصیر

.نھایتھ قرب الشعیرات



رةرةــــــــــــــــــــــــــــالثمالثم

عبارة عن قرن  الثمرة •
 ١٠- ٥یتراوح طولھ من 
  ٤-٢سم یحتوى على 

.بذور



ذرةذرةــــــببــالال

تختلف البذور اختالفا كبیرًا  •
من حیث الحجم والشكل  
لونھا یمیل من األبیض  

المخضر إلى األخضر أو  
البنفسجى أو األسود وقد 

توجد صرة بیضاء أو بنیة 
.أو سوداء اللون



التلقیح واإلخصابالتلقیح واإلخصاب

   
  حبوب وتنتشر مبكرًا المتك تتفتح 

  تكون لذلك الزورق فى اللقاح
 التلقیح ذاتیة الفول أصناف كل

Self pollination


