
1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

النعناع البلدي
إنتاجه ومعامالت حصاده

وفوائده الطبية واستعماالته
 

إعــداد
د.عواطف أحمد محمد سربل

د. مـاجدة أبكـر عثمـان

2006



2

               إهـداء
  

     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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االسم العربى      :النعناع البلدى
Spear Mint االسم االنجليزى   : 

Mentha Spicata   L :       االسم العلمى
Labiatae   الشفوية   العائلة              :  

مقدمة:
البحر  المعتدلة وحوض  المناطق  للنعناع  االصلى  الموطن     
حوض  حول  البلدان  فى  زراعته  انتشرت   ، المتوسط  االبيض 
المعتدلة  واألجزاء  والهند  والسودان  المتوسط  االبيض  البحر 

من العالم.

االنواع:
تضم العائلة العديد من االجناس والتى تحتوى على انواع من 
 Mentha Spicata variety البلدى  النعناع  منها  النعناع 
والنعناع   Mentha citrata الليموني   ،النعناع   crispa

Mentha piperita الفلفلى

الوصف النباتى :
النعناع البلدى نبات عشبى معمر قصير غزير التفريع ، االوراق 
بيضية  وانصال  قصيرة  اعناق  ذات  ومتصالبة  متقابلة  بسيطة 

مسننة الحواف )شكل رقم 1(.
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شكل )1( نبات النعناع البلدى
المعامالت الفالحية :

تحضير االرض:
تحرث االرض جيدًا و تسوى و تقطع الى احواض 6×7  كما 

يمكن ان تقطع الي سراب 70سم.

ميعاد الزراعة :
يمكن زراعته طول السنة و لكن يستحسن زراعته فى الخريف 

او الشتاء لتقليل الفاقد بالحرارة.

التكاثر:
بها عدة  اجزاء  الى  القديمة  النباتات  بتفصيص  النعناع  يتكاثر 
عقد وتفضل  العقلة عديدة  العقد و السالميات بحيث يمكن دفن 

عدد من العقد داخل التربة.
فقدان  عدم  نضمن  حتى  المتجزرة  االجزاء  استخدام  يفضل 

النبات.
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التقاوى:
يحتاج الفدان الى حوالى 25 الف شتلة طول الواحدة ال يقل عن 

15 سم وال تقل عدد عقدها عن خمسة عقد.

طريقة الزراعة:
   يفضل ان تروى االرض قبل الزراعة وبعد امكانية دخولها 
توضع الشتول فى االرض بحيث يدفن عدد من العقد والسالميات 
او  خطوط  فى  النباتات  بين  25سم  مسافات  على  التربة  داخل 
سراب 70 سم. و تروى بعد الزراعة مباشرة و يستحسن ان تتم 

الزراعة مع الماء.

التسميد : 
   تفضل تربة الجرف الغنية ألن النبات يبقى فى االرض من 
3-5 سنوات حسب نوع التربة لذا يجب خدمة التربة جيدًا قبل 
الزراعة بإضافة السماد العضوى بمعدل 5-10 طن للفدان حسب 
كيلو   50 بمعدل  اليوريا  اضافة  ثم  الحراثة،  مع  التربة  نوع 

للفدان بعد كل قطعة ثم بعد شهر  و نصف من ذلك.

العزيق:
االوائل حتى  الشهرين  فترة  نظافة فى  و  الى عزيق  يحتاج    

يقفل النبات حسب نوع التربة و كمية الحشائش.

الرقاعة:
اقل من شهر من  بعد  نموها  يتم  لم  التى  الحفر  يجب رقاعة 

الزراعة او بعد التأكد من فشلها.
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الــرى : 
يحتاج  ،عمومًا  اسبوع  كل  ثم   ، مباشرة  الزراعة  بعد  يروى 

النعناع الى رى اسبوعيًا قد تزيد المدة فى الشتاء.

الحصاد ومعامالت ما بعد الحصاد :
  يتم قطع النباتات بعد اربعة اشهر من الزراعة ثم كل 4-3  
اشهر  حسب نوع التربة على ارتفاع 10 سم من سطح االرض 
ويجفف على طبقات رقيقة فى مكان به تهوية بعيدًا عن الشمس 
حتى تحتفظ االوراق بلونها االخضر وال تفقد جزء من الزيت 

الطيار. 

اإلنتاجية :
  ينتج الفدان حوالى 1500-2000 كيلوجرام عشب جاف، نسبة 

الزيت تتراوح ما بين 1.4-3.2 % من العشب الجاف.
الجزء المستخدم :

  العشب االخضر والزيت الطيار المستخلص من األوراق .

المكونات الكيميائية: 
 %  47-45 بنسبة  الكارفون  مادة  على  الطيار  الزيت  يحتوى 

بالوزن.
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األهمية الطبية و االستعماالت :
ألدوية  يضاف  كذلك  المعدة  لغازات  وطارد  معوى  مسكن 
كما   ، والسعال  الكحة  وادوية  المعوى  والمغص  االسهاالت 
يستخدم فى صناعة معاجين االسنان و فى صناعة الحلويات و 

األلبان و الروائح و صناعة السجاير.

اآلفات: 
و جب  لذا  االرضة،  النعناع هي  تصيب  التي  اآلفات  اخطر  من 

االهتمام بالتأكد من نظافة التربة منها قبل الزراعة.
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رقم اإليداع : )2009/796(


