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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إهداء
  

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

الطبية والعطرية.
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خلة بلديةاالسم العربى
Visnaga, Khellaاالسم االنجليزى

Ammi visnaga (L)  liamkاالسم العلمى 
Apiaceae (Umbelliferae) الخيميةالعائلة 
مقدمة:

   تنتشر الخلة البلدية بين الحقول فى المحاصيل فى البالد 
العربية المطلة على حوض البحر االبيض المتوسط وكذلك 
العراق والخليج العربى وشرق آسيا خاصة الهند، وباكستان . 
اهم الدول المنتجة لها مصر ، الهند ، افغانستان، وفى السودان 

تزرع فى الواليات الشمالية والوسطى.

األصناف:
 Ammi على نوعين هماAmmi   يحتــــوي الجنس     
visnaga L.  و  Ammi majus L  ويختلفان فى الشكل 

الخارجى والمكونات الكيميائية واالستخدامات.

الوصف النباتى :
ينتمى  نبات الخلة البلدية الى العائلة الخيمية وهو نبات عشبى 
 ، التفرع  غزير  اكثر،  او  100سم  حوالى  ارتفاعه  يبلغ  حولى 
الساق اخضر فاتح والفروع ملساء ومخططة طوليًا . االوراق 
خيمية  النورة  بالعقد.  العريضة  قواعدها  وتحيط  مفصصة 
مركبة ، االزهار بيضاء والثمار بنية اللون تنقسم الى ثمرتين 
. عند النضج تتجمع النورة فى شكل انبوب والثمار ال تتناثر 

مما يساعد على الجمع دون فقد كبير فى المحصول. 
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شكل رقم )1( فرع مزهر  لنبات الخلة البلدية

التربة :
   تجود زراعة الخلة  فى معظم االراضى الزراعية و تفضل 
و  للجفاف  بمقاومتها  الخلة  تتميز  الخفيفة  الطينية  االراضى 

الملوحة.

المعامالت الفالحية :
تحضير األرض :

عرض  سرابات  الى  تقطع  ثم  تسوى  و  جيدًا  األرض  تحرث   
فى  زراعتها  يمكن  كما   . الطينية  االرض  فى  خاصة  سم   75
احواض 6×7 متر مربع  و على خطوط تبعد 75سم فى االرض 

الخفيفة.

ميعاد الزراعة :
 تعتبر الخلة من نباتات الموسم الشتوى، انسب ميعاد لزراعتها 
محصول  على  للحصول  نوفمبر  بداية  و  اكتوبر  نهاية  هو 

مجدى اقتصاديًا.
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التكاثر:
 تزرع بالبذور مباشرة على االرض المعدة للزراعة.

التقاوى:
 تختلف كمية التقاوى المطلوبة تبعًا لطريقة الزراعة و نوع 
التربة يجب استخدام بذور نظيفة خالية من اآلفات و االصابات 

وذلك حوالي 1,5 ــ 2 كجم /فدان.

طريقة الزراعة:
   تزرع البذور فى حفر  و على بعد 40-50 سم، على جانب واحد 

من السرابة و يستحسن اضافة الرمل للبذور بنسبة 1:6.

الرى:
تحتاج الخلة الى كميات قليلة من مياه الرى و  يجب ان تتباعد 

فتراته خالل نضج الثمار.

التسميد : 
تسمد الخلة بمعدل 100 كيلو جرام يوريا تضاف على جرعتين 
االولى بعد شهر من الزراعة و الثانية بعد شهر من االولى على 
فوسفات  سيوبر  و50كلجم   ، النبات  تحت  فى حفر  توضع  ان 
ينصح  كما  السراب.  رفع  عملية  وابان  الزراعة  قبل  يضاف 
بإستخدام السماد البلدى     (Chicken manure) وذلك 
قبل الزراعة واثناء تحضير االرض، ويضاف بمعدل 5 طن للفدان 
تزيد او تنقص حسب درجة خصوبة التربة مما يقلل من كمية 

السماد الكيمائى المستعمل.
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العزيق:
  تحتاج الخلة للعزيق فى مراحل النمو االولى.

 
الخف )الشلخ(:

تخف النباتات الى نبات او اثنين بالحفرة الواحدة بعد شهر من 
الزراعة .

الرقاعة:
  ترقع الحفر الخالية بعد التأكد من عدم انباتها و تستعمل 
االسراع  مراعاة  يجب   ، الزراعة  فى  المستخدمة  البذور  نفس 

بهذه العملية للحصول على درجة نمو متقاربة فى الحقل. 

مواعيد االزهار:
  تتم عملية االزهار خالل شهرى مارس وابريل و يتم العقد و 

نضج الثمار  وتكون جاهزة للحصاد خالل مايو- يونيو.

فترة النمو:
   تتراوح بين 6-8 شهور.

الحصاد و معامالت ما بعد الحصاد :
     يتم حصاد الخلة البلدية عندما تصبح الثمار تامة النضج و 
ذات لون اصفر مخضر وتكون معظم اوراق النبات صفراء تقريبًا 
. تحش النباتات او تقطع ثم تنقل الى المكان المعد للتجفيف 
ثم بعد ذلك يتم فصل البذور من الثمار وذلك بالضرب على 

النورات  ثم تجمع البذور المتناثرة وتغربل وتعبأ.
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االنتاج واإلنتاجية :
  يعطى الفدان حوالى 700-1000 كيلوجرام بذور وذلك يتوقف 

على ميعاد الزراعة ومدى اتباع حزم تقنية االنتاج المطلوبة .

الجزء المستخدم :  الثمار الناضجة الجافة

المواد الفعالة : 
المادة االساسية التى يرجع لها االثر العالجى للنبات هى مادة 

الخلين ، كما تحتوى الخلة ايضًا على الفسناجين و الخلول.

األهمية الطبية  و االستعماالت :
تعتبر الخلة البلدية من اوائل النباتات التى استخدمت شعبيًا فى 
العالج فهى مدرة للبول و مهدئة آلالم المغص و تساعد على 
نزول حصى الجهاز البولى. و تستعمل لعالج الذبحة الصدرية 
وامراض القلب. ومادة الخلين تقلل من انقباض عضالت الحالب 
و تساعد على ارتخائه فيتسع مجراه مما يسهل مرور الحصى 

الى المثانة ثم الى الخارج.

اآلفات:
لم تالحظ اي آفات على نبات الخلة الى اآلن.
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