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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إهداء
     

العلوم  وزارة  توجهات  مع  تمشيًا     
والتكنولوجيا  لنقل التقانة وإحساسًا منا 
للمنتج  بالنسبة  المعلومات  هذه  بأهمية 
النباتات  أبحاث  معهد  يتقدم  والمزارع  
الطبية والعطرية  ممثاًل فى قسم التقانة 
عن  االرشادية  الكتيبات  بهذه  الزراعية 
الطبية  النباتات  بعض  وانتاج  زراعة 
ويهديها  بالسودان  الهامة  والعطرية 
في   الدارسين  من  المهتمين  جميع  الي 
والمنتجين  والمزارعين  العلمية  المعاهد 
والمصدرين آملين ان يجدوا فيها ضالتهم 
المنشودة هادفين  الي تحقيق القدر اليسير 
من التقانة الزراعية   ومعرفة األساليب 
العلمية للزراعة الحديثة  للنباتات الطبية 

والعطرية.
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الخـــــــــــــــــــــردل االسم العربى 
Black- Mustard االسم االنجليزى

Brassica nigra (L.) Koch االسم العلمى 
Crucifierae    الصليبية العائلة 

مقدمة:
   تتم زراعة الخردل فى كل من اوربا و الواليات المتحدة 
الرئيسى لهذا  الموطن  ان  العربية. يعتقد  البلدان  و فى بعض 
الجنس هو وسط و جنوب اوربا او  منطقة جنوب شرق آسيا  
الحرارة   ذات  المناطق  من  كثير  فى  زراعتة  انتشرت  قد  و 

المعتدلة .

االنواع:
يوجد نوعان من الخردل:  االبيض Brassica alba  و االسود 
(االحمر) Brassica nigra و يعرف االسود بالمستردة وهو  
من  حجمًا  اكبر  االبيض  بذور  و  االبيض.  من  مفعواًل  اقوى 

بذور  الخردل االسود.

الوصف النباتى :
تتميز نباتات الخردل االسود بالنمو الخضرى الغزير  و  يصل 
ارتفاعها الى مترين . االوراق السفلية بيضاوية الشكل مفصصة 
الى فصوص (2-5) اما العلوية الحديثة بيضاوية الشكل و حافتها 
قرنية  الثمار   ، الحجم  اللون صغيرة  االزهار صفراء   . ملساء 
ملساء تحتوى على بذور صغيرة الحجم لونها بنى مائل للسواد 

يتراوح عددها من 11-17 بذرة.
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شكل رقم (1) فرع مزهر لنبات الخردل
التربة :

   تجود زراعة المستردة فى جميع االراضى الزراعية و يفضل 
زراعته فى االراضى الغنية جيدة الصرف و التهوية.

المعامالت الفالحية :
تحضير االرض:

تحرث االرض عميقًا ثم تسوى و تقطع الى سرابات 75 سم فى 
حالة االراضى الطينية او تقطع الى احواض 6×7متر2 فى حالة 

االراضى الخفيفة.

ميعاد الزراعة :
تتم زراعته فى عروتين الشتوية (اكتوبر - نوفمبر) و الخريفية 

(يوليو - اغسطس).
التكاثر:

المعدة  االراضى  فى  مباشرة  البذور  باستخدام  الخردل  يزرع 
للزراعة.
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التقاوى:

تستخدم للزراعة البذور الناضجة و المطابقة للصنف 
المطلوب بمعدالت تختلف حسب طريقة الزراعة 3 ــ 4 كجم 

للفدان.

طريقة الزراعة:
   تزرع التقاوى فى حفر على بعد 30-40 سم وعلى عمق 1.5-1 
سم فى الثلث االعلى من السرابة و على الجانبين بالخالف . و 

توضع البذور بمعدل 3-4 بذرة فى الحفرة.

الرى:
يحتاج نبات الخردل الى كميات مياه معتدلة.  الرية االولى بعد 
الزراعة مباشرة ثم بعد ثالثة ايام ثم كل 7-15 يوم . ثم يوقف 

الرى بعد عقد الثمار بحوالى ثالث اسابيع.

التسميد : 
عملية  ابان  تضاف  فوسفات  سيوبر  (50كجم)  بمعدل  يسمد 
تحضير االرض كما يمكن اضافة اليوريا على دفعتين االولى 
بعد الخف و الثانية بعد شهر من االولى . و لكن يفضل استعمال 
و  التربة  نوع  حسب  للفدان  طن   5-2.5 بمعدل  البلدى  السماد 
خصوبتها و يضاف قبل عملية رفع السراب و يراعى ان تروى 

االرض مباشرة بعد اضافة السماد و قبل الزراعة.

العزيق:
اطواره  فى  ذلك  و  ثالثة  او  عزقتين  الى  الخردل  يحتاج    

االولى.
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الخف )الشلخ(:

تخف النباتات الى نباتين او ثالثة بالحفرة الواحدة و ذلك بعد 
شهر من الزراعة. 

الرقاعة:
من  التأكد  بعد  الفارغة  الحفر  رقاعة  اعادة  مراعاة  يجب    

انباتها.

مواعيد اإلزهار و اإلثمار:
الثمار  عقد  ويتم  ابريل   – مارس  شهر  خالل  االزهار  يبدأ    
فى اواخر ابريل و اوائل  مايو  (للزراعة الشتوية )  و خالل 

ديسمبر – يناير  و عقد الثمار فى اوائل فبراير.
فترة النمو:

تتراوح بين 6-7 اشهر.

الحصاد و معامالت ما بعد الحصاد :
  يتم حصاد المحصول بعد ان تصبح القرون صلبة القوام بنية 
اللون واالوراق السفلية مصفرة و جافة. يقطع النبات او يقلع و 
ينقل الى مكان التجفيف ، يدرس و يغربل للحصول على بذور 
نقية ثم يعبأ ويخزن فى مكان جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة

اإلنتاجية :
  يعطى الفدان حوالى 900- 1200 كيلوجرام بذور  جافة و 

ذلك تبعًا لنوع التربة و المعامالت الزراعية المتبعة.
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الجزء المستخدم :
  تستخدم البذور الجافة تامة النضج 

 
المكونات الكيميائية: 

يحتوى الخردل االسود على مواد جليكوسيدية تعرف بالسنجرين 
   Myrosin و الذى يتحلل بواسطة انزيم ميروسين   singirin
لينتج مادة تعرف باالليثيوسينات Allyiosothiocynate و 

تحتوى البذور ايضًا على زيت ثابت وبروتين و ميوسيلج.

الجزء الفعال:
السنجرين Singirin  و الزيت الطيار.

األهمية الطبية و االستعماالت :
يستعمل الخردل من الخارج لتخفيف آالم اللمباجو  و 

الروماتيزم العضلى كما تستخدم لبخة الخردل فى حاالت 
المغص المعدى.

ويضاف الزيت الثابت الى المكونات الدوائية الالزمة لصناعة 
اللصق المستخدمة إلزالة اآلالم الناتجة من لفحة البرد و 

التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترات طويلة.
    شعبيًا تستعمل بذور الخردل فى الطعام لتنبه الغدد 

الهضمية المعدية و المعوية و تستعمل فى صناعة المستردة 
كما يضاف مسحوق البذور الى اللحم واالسماك و بعض 

االطعمة اثناء تصنيعها و تعليبها للمحافظة عليها و اطالة مدة 
بقائها.



8

رقم اإليداع : ( 2009/800)


