වට්ටක්කා (Pumpkin)

උද්භිද විදයාත්මක ක මා
කුල - කුකර්බිටට්සි

-කුකර්බීටා ැක්සි ා (Cucurbita maxima)

ශ්රි ලාංකිකයන් අ ලාර ඉ ලාා ක ලාප්රි් ලාවළු බ ලාග යක්කයම ලාග ් ලාවිවිආ ලාානකඉ්ආ ලාාරකඉ සදරක ලාසනසක ලාක  ලා
රැකය්ම ලාරඩු ලාවි්ද කය අ ලාුැඩි ලාාදක් ක් ලාං කක  ලාරැකය ලාවී ත්, ගරොදි අ ගේරූ ලාගකඩි ලාසෑගර් ලානකං්ක් ලා
සකර්ථනු ලාක ඩකනඉක  ලාරැකය ලාවී ත් ලාග  ලාග යකගේ ලාවිග ේෂ ලාංක්ෂණ ු ග් අ ලාසැංකය් ලාරැකය්ම

නිර්ටද්ශිත ප්රටේද
ඒ. එන්. ටක්. රුහුණු

ගකඩි ලාඒනකනකරී ලාරැඩ්කය අ ලායුක් ්ම ප්ර කණග් අ ලාුඩඩක්ම ලාකකයගංය ලා්ෑේ ලා2 -2 ) ගනටි ලානකලී් ලාප්රගදද්කයම ලා
ක කස ලා2 -2) ගනටි ලාුර්ෂක ලානකං්ක් ලාුකක ලාකයරී ආ ලාග්යකයයි.ම ලාුඩුරු  ලාාඩේුං, න අ් ලාර ඉ ලානකංගේ ද ලා
ුකකුආ ලාසුදුසු්ම ලාපිආ ලාග ොත්  ලාඝ්්, ද් ලානර ලා කආ්ම ලාප්රුකර්් ලාකයරී ආ ලාා ක ග්යකය ලාග.ම
ටද්ශී වර්ග

රැඩ් ලාරක ලාප්ර කණ් ලාවිවිආකනකඉ්ම
ුර්ෂක ලාපංග් අ ලා්ේ, න අ්්ආ ලා ණක් ලාුකකනං ලාරැකය්ම
දගේ ලා ැරැ්, නර ලාසිආ ලා ැඹිලි ලාදක්ුක ලාගු්ස් ලාග.ම
1

ටද්ශගුණික අවශයතා
මුහුදු ලා ට්ආගේ ලාසිආ ලාමීආර් ලා500 ලාදක්ුක ලාවු ලාප්රගශ ුං ලාවි්ලි ලාරක ලාර ඉ ැදි ලානංක ගේ ලාුකකනං ලාරැකය ලාග යක්කයම

පස
ගරොදි අ ලාපං් ලා ැස ලා්් ලානක නින ලාද්රුය ලාරඩිු  ලා සන ලාගරොදි අ ලාුැග.ම ලාග්යකය ලාී.ම ලාව්.ම ලා ඉ ඉ් ලා5.5 - 7.5 ලා
ග.ම

බිම් සැකසී
ගස අටි ලාමීආර් ලා20 - 30 කැුරඉආ ලා ස ලාග ඉංක ලා ඉ ක් ලාඉ බ ලාු්්්ක් ලාඇතිු් ලා රිදි ලානැආ ග ොඩිනඉ ලාක අ්ම ලාදික ලා
ළං ලාරක ලාකැුරඉ ලාගස අටි ලාමීආර් ලා30 ැගි අු් ලා රිදි ලාුංුල් සනස්නඉ ලාක අ්ම
දිරූ ලානක නින ලාද්රුය ලාකයගංය ලා්ෑේ ලා05 ක් ලාවක් ලාුංනආ ලාවනතුනඉ ලා තුපිආ ලා ස ලාස ක ලාමිශ්ර ලානඉ අ්ම ලාඒ ලා
මිශ්රණග් අ ලාග ොගළොු ට්ආගේ ලාසිආ ලාගස අටි ලාමීආර් ලා10 ක් ලාඋසආ ලාුං ලාපුඉු අ්ම

බීජ අවශයතාව
ගරක්ආ්කඉ්නආ ලාබීප ලාකයගංය ලා්ෑේ ලා1 ලායි.ම

සිටුවීටම් කාල
රුහුණු වර්ග
පං් ලාසැ යී නං ලාරැකය්ේ ලාඕ්ෑ  ලානකං්න ලාසිටුවී  ලානංරැනම
ටද්ශී වර්ග
නි්  ලාන අ්්ආ ලාුකක ලාකයරී  ලාුඩක ලාසකර්ථන්ම

බීජ සිටුවී

්ං ලා- ලා ැයි. ලා සදී
ර ලා- ලාඔක්ග යේ ර් ලා සදී

පරතර
ඒම ලාව අම ලාගක්ම ලාු හුණු ලා- ලාමීආර් ලා2.5 x 2.5
ගශශී් ලාුර්ක ලා- ලාමීආර් ලා3 x 3

වල් පැලෑටි පාලම
ැංවී ලාසති ලා03 කය අ ලාුල් ලාග්ලී නඉ ලාකරති අ ලාුල් ලාග්ලී  ලාුඩක ලාසුදුසුයි.) ලාුසු්ක් ලාගංස ලාපිදුු  ලාග්ොද අ්ම

ටපොට ොර ට දී
ට දි යුතු කාල

යූරි ා
ට ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්මකව පරපර්
ටපොස්ටේට්
ට ./ කි.ග්රෑ

මියුරිටේට් ඔෆ් ටපොටෑෂ්
ට ./ කි.ග්රෑ

මුලින ලාග ොගරොඉ

75

195

60

ැං ලා තුවී ලාසති ලා4 සු

75

-

60

ැං ලා තුවී ලාසති ලා8 සු

75

-

60

2

ජල සම්පාදම
බීප ලා ැංවී ලාරුස අ ලාු්ග ක් ලාදි්

ක ලාපං් ලාග්ොද අ්ම ලා සුු ලාදි් ලා5-7 ආ ලාුඉක් ලාපං් ලාග්දී  ලාසෑගරේම

ටරෝග පාලම
ටි පුස් ටරෝග
ග  ලාදිලීඉ ලාගඉයක් ලානිසක ලා ත්ර ලා  ලානර ලා ැරැති ලාගනයණකනකඉ ලාපුල්ලි ලාඇති ලාග.ම ලා ත්ර දුුරු  ැරැ ලාකැ අවී ලාරැකයලී ලා
්යි.ම ලා ත්ර ලා්ටි ලා ැත්ගත් ලාරු  ලා ැරැති ලාබීපකු  ලාසූර දක්්ආ ලාංැගේම
පිටි පුස් ටරෝග
දිලීඉ්ක් ලා ගි අ ලාඇති ලාග.ම ලා ත්ර ලානර ලා ැරැ ලාග.ම ලා ත්රුං ලාගද ැ ගත්  ලාසුදු ලා ැරැති ලාබීපකු  ලාසූර ලාදිස් ලාග.ම
පාලම
ආකඉන ලා ැළෑටි ලාරක ලාුඩනර්බිගට්සි ලාුඩං්ආ ලාර්ත් ලාුල් ලා ැංෑටි ලාුර්ක ලාවි්ක  ලාකයරී ම
නිර්ගශශි  ලාදිලීඉ ලා්ක න්ක් ලාභකවි ක ලාකයරී ම
ෘදු කුණුවිටම් ටරෝග (පිති ම් විටශේෂ)
දිලීඉ්ක් ලා ගි අ ලාඇති ලාග.ම ලානගදහි ලා කමුං ලාරක ලාඵං ලා තුපිආ ලා ෘදු ලාුඩණුවී ක් ලාරආකනීම
පාලම
රධින ලාග
්් ලාරකාර්ද්ර කු් ලා කරැරී
ස ලාබුු ල්නඉ ලාුක කශ්ර් ලාදියුණු ලාකයරී
නිර්ගශශි  ලාදිලීඉ ලා්ක න්ක් ලාග්දී
විචිත්ර ෛවරස
ත්ර ලා  ලාගනොං ලාරක ලානර ලා ැරැති ලාපුල්ලි ලාඇතිග.ම ලා ත්ර ලාග ොුඩටු ලාවී ලාැලලි ලාුැී, ැල්ංේ ලාද ලාඇතිග.ම
පාලම
ගඉයගී ලා ැං ලාඋදුඉක ලාවි්ක  ලානඉ අ්ම
නෘේ්ක න ලාග්ොදක ලාසුදු ැස්ස අ ලාුැනි ලාගඉයක ලාුකරන් අ ලා ර්ආ්් ලානඉ අ්ම

කෘමි පාලම
ඉල් ැස්සා

ග  ලා ැස්සකගේ ලාකැරැණු ලාස ක ලාුඩඩක ලාගකඩි ලාුං ලාග ොත්  ලාවිද ලාබිත් ඉ ලාදැමී  ලානිසක ලාඇතිු් කීආ් අ ලාක ු ු අ) ලා
ඇතුං  ලාගනොආස් ලානක ලාදැමීග  අ ලාකැආ ලාරක ලා ල් ලාරැලී  ලාරක ලාගකඩි ලාුඩණුවී ්ක  ලාසිදුග.ම
ානි වලක්වා ගැනී
ා ර්ධම
පිදුු  ලාස්ුල් ්කය අ ලාඵං ලාාුඉණ් ලාකයරී ම
ග ඉග ය අ ලාඋු ල් ලාභකවි ්ම
ාසකදි  ලාගකඩි ලානඩක ලාවි්ක නඉ ලාදැමී ම
ඇ තැබී
ග  අතිග්ය අ ලානෘමි ලා්ක න් ලාස ක ලාසීනි ලාමිශ්රනඉ, පිපිඤ්ඤක ලාුඩංගේ ලාගකඩි ලානැ ලි ලාව ද්රු්ගේ ලාවි්කඩි ලා10 ලා
ක් ලා ණ ලාගිල්ුක ලා ක ලාුකකු ලාතුං ලා ැනි අ ලා ැ් ලා  අ්ම
කෘමිමාශක භාවිත
ග  අතිග්ය අ ලානිර්ගශශි  ලාප්ර කණ් ලාපංගේ ලාමිශ්රනඉ ලාවයි. අ ලාලීආර් ලා1 ලාආ ලාසීනි ්ෑේ ලා25 ලාක් ලාමිශ්රනඉ ලාාසි අ්ම ලා ල් ලා
පිග ් ලාරුස්ථකග. ලාසිආ ලාසති ලා02 ලානආ ලාුඉක් ග්දී  ලානංයුතු්ම
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අස්වැන්ම ටමලී
ගකඩි ලා  ලාපිටි ් ලාස්ුභකු්ක් ලාදිස්ු් ලාවිආ ලාග්ංක ලාක අ්ම
ඒම ලාව අම ලාගක්ම ලාු හුණු- ලා ල් ලාපිී. ලාදි් ලා40
ගශශී් ලාුර්ක ලා- ලා ල් ලාපිී. ලාදි් ලා60

අස්වැන්ම
සෑ  ලාුර්ක්න  ලාරස්ුැ අ් ලාගරක්ආ්කඉ්නආ ලාකයගංය්ෑේ ලා15000 - 25000 ලා

ණ ලාග.ම

පපර අස්වනු කටයුතු
ගරොදි අ ලාග යඉ් ලාංද ලාගකඩි ලාවි්ළි ලාස්ථක්්න ලා කස ලා6 - 8 න ලානකං්ක් ලාක ඩකනඉ ලා

කක  ලාරැනම
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