මාළුමිරිස් ( Capsicum)

කැප්සිකම් අන්නුම්
Capsicum annuum
කුලය - සසොලසන්සි
සම්භවය - සප්රු (උතුරු ඇසමරිකාව)
ස ෝෂණ අගය
මාළුමිරිස් ග්රෑම 100ක අඩංගු ප ෝෂණ ප්රමාණ
ස ෝෂණය

ප්රමාණය

කාප ෝහයිපේට්

33%

පප්රෝටීන්

ග්රෑම 15

පමදය

ග්රෑම 11

කැල්සියම

මිලි ග්රෑම 150

යකඩ

මිලිග්රෑම 09

විටමි් ඒ

මයිපරො ග්රෑම 300

කැරටීන්

මයිපරොග්රෑම 600

තයමී්

මයිපරොග්රෑම 300

රයිප ෝප්පල්වි්

මයිපරොග්රෑම 12

නිර්සේශිත ප්රසේද
හන්සේරියන් සයසලෝ වැක්ස්
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කහ ැහැති කරල්වල දිලිපසන සුළු ෘෂ්ඨයක් ඇත. දිග පස්ටිමීටර් 15-20 මණ පේ. කරල්වල හැඩය
පක්තු ආකාර පේ.
පමම වර්ගය හතරට සහ මැදරට පතත් කලා සදහා නුසුදුසු ව්ප් ැක්ටීනරියා හිටුමැරීමට දක්වන
අධික සංපේදිතාවය නිසාය.
සී.ඒ.

ලා පකොළ ැහැති කරපලහි රැලි සහිත දිලිපසන සුළු ෘෂ්ඨයක් ඇත. දිග පස්ටිමීටර් 15-20ක් මණ පේ.
කරල අගක හැඩය දරයි.
ගන්ස ොරුව හයිබ්රිඩ් ක කැප්සිකම් 1 (ගන්ස ොරුව ප්රාර්ා ා)

කෘෂිකර්ම පද ාර්තපම්තුපේ ප්රථමමපය්ම නිර්පේශ කළ පදමුහුම මාළු මිරිස් ප්රපේදයයි. පහ.පටො.21 ට
වැඩි අස්වැ්නක් ලැපේ. කරලක ර ග්රෑම 37 දිලිපසන සුළු පකොළ ැහැයක් ගනී. සැර ගතිය වැඩිය.
ැක්ටීනරියා හිටු මැරීපම පරෝගයට මධ්යස්ථම පලස ප්රතිපරෝධි පේ. පවළදප ොල ඉල්ලුමක් ඇති දික්
ත්රිපකෝනාකාර හැඩයක් ගනී.
ස
මිරිස් සදහා පහොදි් ජලය ැස යන, ගැඹුරු සාරවත් පලෝම සක් අවශය පේ. අවශය තරම කා නික
ප ොපහොර පයදීපම් සැහැල්ලු වහනයකි් යුත් ස්වලද ප ෝගපය් සාර්ථමක අස්වැ්නක් ල ාගත
හැකිය. පසහි පී.ඒච්. අගය 5.5-6.8 අතර විය යුතුය.
සේශගුණික අවශයතා
ශ්රී ලංකාපේ සියළුම පේශගුක ක කලා වලම ාපහ වගාකළ හැකි ප ෝගයකි. මුහුදු මට්ටපම සිට මීටර්
1500 මණ දක්වාවු උස් ප්රපේශය්හි වසර මුලුල්පල්ම මාළු මිරිස් වගා කළ හැක. යල ක්නපේදී
ප ෝගය වවන විට අතිපර්ක ජල සම ාදනය කළ යුතුය.
බිම් සැකසීම
භූමිය පස්ටිමීටර් 15-20 ක් දක්වා සීසෑපම් අනතුරුව පදවරක් කැට ප ොඩි කිරීපම් සු ාත්ති
සකස්කර ග්න. ප ෝගය සදහා සාර්ථමක ජලවහනයක් පසහි ැවතීම අතයවශය පේ.
2

බීජ අවශයතාවය
C.A. - 8 - පහක්ටයාරයකට ග්රෑම 100
H.Y.W - පහක්ටයාරයකට ග්රෑම 1750
ැල සිටුවීසම් කාලය
මහ ක්නය - පනොවැම ර් සහ පදසැම ර්
යල ක්නය - අපප්රල් සහ මැයි
තවාන් පිළිසයල කිරීම
තවා් සදහා පහොදි් ජලය ැසයන පසවන පනොමැති ස්ථමානයක් පතෝරාග්න.
ැළ ක්ප ෂ්ත්රපේ සිටුීමමට මසකට ප ර තවාපනහි ීජජ දම්න. මීටර් 3 x පස්ටිමීටර් 90 ප්රමාණපේ
ාත්ති සකස්න. පමම ාත්ති පස්ටිමීටර් 15 මණ උස්විය යුතුය.
තවා් ාත්තිපයහි වර්ග මීටරයකට පහොදි් දිරා ත්වූ කා නික ප ොපහොර කිපලෝග්රෑම 3-4 ැගි්
පයොදා ස සමග කලවම කර්න.
තවාප්දී ැලවලට වැලදිය හැකි පරෝග ාලනය කිරීම සඳහා ීජජ තවා් කිරීමට ප ර තවා් ාත්ති
ජීවානුහරණය කලයුතුය. පම සඳහා ාත්ති මත පිදුරු සහ දහයියා තට්ටු කිහි යක් අතුරා පහොදි් පුළුස්සා
ග්න. පමහිදි පරෝගකාරක ජීීම් හා වල් ැල ීජජ විනාශ ීම යයි.
විනිවිද ප පනන තරමක් ඝනකම ප ලිතීනයක් මඟි් තවා් ාත්ති වසා සති පදකක් මණ හිරු රැස්
වලට නිරාවරණයකර තද ස තම ා ගැනීම මගි්ද කැප්ටා් පහෝ තිරාම වැනි දිලීර නාශකයක් පයදීම
මගි්ද පරෝග ාලනය කරගත හැකිය.
මීට අමතරව දියමල් කෑම සහ ඇ්ත්රැක්පනෝස් වැනි දිලීර පරෝග මර්ධ්නය කරගැනීම සදහා තවා්
දැමීමට ප ර කැප්ටා් වැනි දිලීර නාශකයක් පයදීම මගි්ද පරෝග ාලනය කර ගත හැකිය.
සකස් කරගත් ාත්ති වල වල් මර්ධ්නය සහ ප ොපහොර පයදීම වැනි කටයුතු හසු වනපස පස්ටිමීටර්
10-15 රතරයකි් පප්ලි දිපග් පස්ටිමීටර් 01 මණ ගැඹුරට ීජජ දමා සියුම ස් තට්ටුවකි් වස්න.
පිරිසිදු පිදුරු වැනි ද්රවය ාාවිතා කර තවා් වසු් කර්න.
ීජජ තවා් කර දින 05-06 කි් වසුන ඉවත් කර්න. ීජජ දමා දින 08-10 ක් ගතවන විට සියළුම ීජජ
ැලීම අවස් පේ. ල ටි ැල වර්ෂාපව් සහ තද හිරු එළිපය් ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා විනිවිද
පනොප නන ප ොලිතී් පහෝ ප ොල් අතුවලි් ආවරණය කර ග්න.
පක්ෂ්ත්රපේ සිටුීමමට ප ර ැල දැඩිකර ගත යුතු පහයි් පක්ෂ්ත්රපේ සිටුීමමට දින 10කට මණ ප ර
ැලවලට ජලය ස යනු ල න කාලා්තරය වැඩිකර ආවරණය ඉවත් කර්න.
රතරය
දින 21 මණ වයස් වු ැල, පක්ෂ්පත්රපේ සිටුීමමට සුදුසු පේ.
H.Y.W. - පස්ටිමීටර් 15 H පස්ටිමීටර් 30
C.A. 8 - පස්ටිමීටර් 40 H පස්ටිමීටර් 40
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ස ොසහොර සයදීම
සයදිය යුතු කාලය

යූරියා සහ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්ව ව පර ර්
ස ොස්සප්ට් සහ./ කි.ග්රෑ

මියුරිසේට් ඔෆ්
ස ොටෑෂ් සහ./ කි.ග්රෑ

මුලික ප ොපහොර

100

215

65

සති 4 කදී

100

-

65

සති 8 කදී

100

-

65

ජල සම් ාද ය
දින 4-5 කට වරක් මුල් කාලපේදී ද, ඉ් සු සතියකට මණ වරක් වන රිදිද ජල සම ාදනයකල යුතුය.
පකපස වුවද වර්ෂා තනපේ වයප්තිය අනුව ජල සම ාදන කටයුතු පවනස් පේ. ප ොපහොර පයදීමට ළමු
හා සු ජල සම ාදනය අනිවාර්ය පේ.
පුෂ් පිපීපමදී හා ඵල හට ගැනීපමදී ප ෝගයට ඇතිවන ජල උෂ්ණතාවය නිසා පුෂ් සහ කරල් වැටීන යාමට
පහතුපේ. එම නිසා ඒ අවස්ථමාපේදී ප්රමාණවත් ාංු  පතතමනය වත්වා ගැනීම වැදගත්ය.
වල් ැලෑටි ාල ය
සිටුවා සති 2 ් සු ගස් මුල්වලට ස් එකතු කරමි් අති් වල් මර්ධ්නය කර්න. පම මගි් ශාකය
පහොදි් පස සංස්ථමා නය පේ. සති 2, 4 සහ 8 කාලපේදී වල් පනලීමකල යුතුය. රසායනික ද්රවය ාාවිතා
කර්ප් නම සිටුවා දින පදකකට සු ඇලක්පලෝර් 45% කිපලෝ ග්රෑම 1.4 - 2.4 පහක්ටයාරයකට පයදිය
හැක.
සරෝග ාල ය
දියමලන් කෑම
ැලවල ාදස්ථම පහෝ මුල් කළු ැහැීම කුණුීම ැල මැපර්.
ාල ය
දිලීර නාශක පයදීම, පහොදි් තවා් ාලනය හා ජලවහනය පහොදි් සිදුකිරීම.
ඇන්ත්රැක්ස ෝස් සරෝගය
කරල්වලට වැලපේ, කරල් දුබුරු පුල්ලි ඇති පේ. පුෂ් වෘ්ත, පුෂ් අංකුර හා රිකිලි දුර්වර්ණ පේ. පරෝගය
ශාකය පුරා ැතිරී සුව මැරී යයි.
ාල ය
පරෝගී ශාක පකොටස් පක්ෂ්ත්රපය් ඉවත්කර දිලීර නාශකයක් පයොද්න.
හිටුමැරීම
ක්ෂක කව ගස් මැලපේ. මුල් හා ාදස්ථම පකොටස් කුණුපේ. ප ෝග මාරුව හා ජලවහනය දියුණු කිරීම
මගි් පමය වලකාගත හැකිය.
සකොළ සකොඩවීම
සුදුමැස්සා, කූඩිත්ත්, මයිටාව් මගි් පමම පරෝගය ප ෝවන නිසා ඔවු් ාලනය සුදුසු කෘමිනාශකයක්
මගි් සිදුකල යුතුය.
ත්ර ල
ඇ්ත්රැක්පනෝස් ආකාරයටම ාලනය කල හැක.
පිටි පුස් සරෝගය
දින 07 කට පහෝ 14 කට වරක් දිලීර නාශකයක් පයොද්න.
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අස්වැන්
සිටුවා දින 75 කදී මණ ලමු අස්වැ්න පනලා ගත හැකිය.
H.Y.W. (අස්වනු වාර 3-4)
පහක්ටයාරයකට පමට්රික් පටෝ 10-15
C.A- 8 පතත් කලා පේදී (අස්වනු වාර 8-10)
පහක්ටයාරයකට පමට්රික් පටෝ 6-8
වියලි කලා පේදී (අස්වනු වාර 8-12)
පහක්ටයාරයකට පමට්රික් පටෝ 10-15
අස්වනු ස ලීම
කරල් මත පික  පනොමැති, වියලි දිනයක් අස්වනු පනලීම සඳහා පයෝගය පේ. වර්ෂාව සහිත දිනය්හිදී
අස්වනු පනලීපම් හැකි මණ වලකි්න.
පර අස්වනු කටයුතු
අස්වැ්න පනලා ගත් සු හැකි ඉකමනි් ප්රවාහනය සහ අපලවියකල යුතුයි. පමහිදී පහොදි් වාතාශ්රය
ලැප න සිදුරු සහිත උර පහෝ ප්ලාස්ටික් ප ට්ටි ාාවිතාකල හැකි පේ.
ප්රවාහනයට ප ර ඉදීමට ආස්න කරල් පව් කිරීපම් පමරූ කරල්වල ඉදීම ප්රමාදකල හැකි පේ. ිත
ග ඩා තුල තැම ත් කිරීම සාර්ථමකව කල් ත ා ගැනීපම රමයකි.
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