
  Mungbean  الــمـــنج
 (Phaseolus radiatus L. )

 أوال – األصناف  : 

)Omani Local(: 1 - الصنف احمللي  
الفروع  بينما  قائم  شبه  النمو..النمو  مناطق  باختالف  يختلف 
في  وتوجد  باإلصفرار  مشوبة  بيضاء  األزهار  )مفترشة(..  زاحفة 
منخفضة  االنتاجية  والفروع..  األصلي  الساق  على  مجموعات 

(300-500 كجم / فدان(. 

2 - أصناف أخرى حمسنة ) موصى بها من قبل البحوث الزراعية ( : 
PS - 16  : مبكر التزهير ) 43 يوما من الزراعة  (  و النضج ) 63 يوما 

من الزراعة  (  يصل اإلنتاجية إلى 800 كجم / فدان بذور. 
Sona : مبكر التزهير والنضج )45  -  65يوما من الزراعة و على 

الترتيب  ( يصل اإلنتاجية إلى 640 كجم / فدان بذور.
PDM84 – 13:  مبكر التزهير والنضج )45 - 66( يوما من الزراعة و 

على الترتيب( يصل اإلنتاجية إلى 790 كجم / فدان بذور.

ثانيا - معدل التقاوي و طريقة الزراعة : 
على خطوط املسافة بينها 60 سم.. وتزرع في جور على أبعاد 20 •

سم ويترك نباتني بكل جورة بعد اخلف )20 كجم / فدان(.
، وتزرع البذور في جور على • في سطور على مسافة 40-50 سم 

30 سم مع ترك نبات واحد بكل جورة بعد اخلف )20  أبعاد 25 – 
كجم / فدان(.

أوال – األصناف  : 

:)Omani Local(  أصناف حملية
تنسب الى لون احلبوب )محلية حمراء – محلية بيضاء – محلية •

صفراء (و يختلف معدل منوها باختالف مناطق الزراعة 
اإلنتاجية 10 – 16 طنا من العلف األخضر / فدان .•

أصناف حمسنة ) موصى بها من البحوث الزراعية ( : 
كتماني 305  ( Katmani 305  )أ -

 كمبوزيت 2 صغير احلبة  ) Small Seed 2 Composite )ب –

 هجني 622 كبير احلبة  ) Large seeded 622 Hybrid )ج –

 جيزة 2 ( Giza 2)د –

 ايرات  81 ( Irat 81 )هـ –

 رميس Rumais )    3 ، 2 ، 1 1,2,3 ( تصل انتاجيتها بني 19 - و –
25 طن علف أخضر و يصل طولها بني 250 – 300 سم.

أصناف أخرى حتت التجارب و أثبتت جناحها: 
أ – هجني أسترالي  ) H675it – Hyb533 ( لغرف العلف األخضر و 

ذات انتاجية عالية تصل 20 طن / هكتار .

بعد • الري، تخف  ذات مساحات مناسبة إلحكام  بالنثر في جلب 
اإلنبات إلى نباتات فردية على أبعاد 25- 30 سم )25 كجم/ فدان(.

ثالثا  - ميعاد الزراعة :
اعتبارا من فبراير وحتى منتصف شهرمارس. •
الزراعة املبكرة تتيح احلصول على عدة جمعات من القرون حيث •

ال تنضج كلها في وقت واحد. 

رابعا  - العمليات الزراعية األساسية: 

1- التلقيح البكتريي للبذور قبل الزراعة :
املذكورة • احملددة  للتوصيات  طبقا  املناسبة  الساللة  تستخدم 

سابقا.

2- االحتياجات السمادية  :
لتحديد • اعاله  اجلدول  في  املذكورة  باملعدالت  االسترشاد  ميكن 

توافر  عدم  حالة  في  اخملتلفة  األسمدة  من  النبات  احتياج 
معلومات عن احملتوى الغذائي للتربة.

3- الري  :
يتحمل النبات فترات طويلة من العطش ونقص املياه.. ولكن •

القرون  وتكوين  التزهير  أثناء  املائية  باحتياجاته  إمداده  يراعى 
مع عدم اإلسراف، حيث يستجيب النمو اخلضري بشدة للري 

الغزير.

)أ ( الري التقليدي :
ريات خفيفة بعد الزراعة وحتى اإلنبات.•
رية خفيفة كل 5-7 أيام حتى بداية التزهير.•
رية خفيفة كل 4 -5 أيام أثناء العقد وتكوين القرون.•

 ) ب ( الري بالرش:

الريات األولى )ساعة واحدة /3 أيام( حتى تكامل اإلنبات.•
امتالء • فترة  وانتهاء  التزهير  حتى  ساعة(   2 )ملدة  أيام   5 كل 

القرون.
يفضل الري في الصباح الباكر أو قبيل الغروب.•

تختلف  سالالت  عدة  منه  وتوجد  املاش  محليا  عليه  يطلق 
بعض  صنع  في  البذور  تستخدم  النمو..  مناطق  باختالف 
الوجبات الشهية، حيث أن لها مذاق خاص عند استخدامها 
القرون  والفوسفور..   )%24( بالبروتني  غنية  وهي  كمقبالت.. 
غضة..  استهالكها  ميكن  سم(   10  -  7( طويلة  أسطوانية 

والبذور خضراء داكنة اللون صغيرة والفلقات صفراء. 

*السماد العضوي احمللي ) 200 جونية / فدان – اجلونية 30 كجم ( يضاف أثناء اخلدمة.
* يفضل الرش بسماد الورقي احملتوي على عناصر الزنك - احلديد - املنجنيز - املغنيسيوم والنحاس بعد الزراعة بحوالي 6 أسابيع  عند 

التزهير.  
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4- مقاومة احلشائش  :
والتردمي • احلشائش  إلزالة  عزيق  عملية   )2( عدد  إجراء  يفضل 

حول النباتات قبل التزهير. 

5- الرتقيع  :
يجب أن يجرى ببذور من نفس الصنف في األماكن اخلالية فور •

اكتمال تكشف البادرات.

6- النضج و احلصاد  :
تتحول القرون إلى اللون البني اخملضر عند النضج وجتمع أوال •

بأول قبل متام اجلفاف وتفتحها وانتثار البذور منها )يتم إجراء 
2-3 جمعات خالل املوسم(.

ثم • التهوية  جيد  مكان  في  القرون  جتفيف  يستكمل 
تستخلص البذور وتعبأ في عبوات مناسبة وحتفظ بعيدا عن 

اإلصابة بحشرات اخملازن.

7-  اآلفات و األمراض  :
األنفاق • صاتعات   - البيضاء  الذبابة   - اخلضراء  الديدان   - املن 

التربس - ديدان القرون.
الصنف احمللي مقاوم ألمراض اجملموع اخلضري الفطرية.•
تتعرض البذور لإلصابة بحشرات اخملازن )السوس(.•


