වැල්ද ොඩම්
උද්භි වි යාත්මක න මා ය Passifloraedulis Sims
කුලය : පැසිෆ්දලොදේසිදේ ( Passifloraciae )
වැල්ද ොඩම් Passifloraedulis Sims දෙස උද්භි වි යාත්මකව ව ුන්වනවඅ ර ම දවව විද ය ත ළ
එකිදඅ ට දවඅස් ආ ාම (Forms ) ද ක් ක්අට ඇ . එඅම් ම් පැුැති ආ ාමත ( Passifloraedulis
F. edulis )සු ු පැුැති ආ ාමතයි. (Passifloraedulis f. flavicarps )
සම්භවය : මිවන ම් පැුැති වැල්ද ොඩම් බ්රසීලෙද සම්වවත ී  ඇ ැයි සැෙදක්. ු ව්ගයද සම්වවත
නි ්චි ව නියවඅත ද ොට අැති ර ම එත ම් පැුැති ව්ගයද ජාඅ වි ෘතිතක් වඟිවන දුෝ ම් ව්ගයත
දවඅත්මක පැසිෆ්දෙෝමා විද ය තක් සවඟ ද මුහුවන ී දවවන ඇතිවිඅැයි රනුවාඅ මයි.
වගා නරම ප්රදද්ශ : ැඅට වැල්ද ොඩම් වැඩි ව දතවන වයා මනු ෙබවනදවන ළු ම, යම්පු, මත්මකඅපුම
සු කුරුණෑයෙ තඅ දිස්ත්රික් වෙත. අමුත්මක දවව දබෝයත යාල්ෙ, ද ො ඹ, නුවමඑළිත වැනි
දිස්ත්රික් වෙ පුවදවවන වයා
ුැකිත. රනුමාධපුම ුා තාපඅත වැනි විතළි ොපීත ප්රදද් වෙ ජෙ
සම්පා අ පුව ම් තටදත්මක පවණක් වයා ෙ ුැ .
භාවිතය : වැල්ද ොඩම් ප්රධාඅ ව දතවන දතො ායවනදවන ුෂ නිප ී ව සහුාත. රුතත්මක පෙළමක් දෙස එත
ආුාමතට යනු ෙබවනදවන ඉ ා ොළමකිනි. එහි පත්ර ද ො එ වළුවක් දෙස ආුාමතට යනී.
වැල්ද ොඩම් යුෂ ග්රෑම් 100 න දපෝෂන ප්ර ායය
ප ාේථය

ප්ර ායය

ජෙත

ග්රෑම් 89

ක්තිත

කිදෙෝ

දප්රෝටීනවන

ග්රෑම් 1.2

දම් ත

ග්රෑම් 0.2

ැෙරි 37

ාදබෝුයිදේට්

ග්රෑම් 7.7

ැල්සිතම්

මිලි ග්රෑම් 10

දපොස්පමස්

මිලි ග්රෑම් 30

ත ඩ

මිලි ග්රෑම් 0.7

ැදමොටීනවන

වයිදරො ග්රෑම් 1968

තමීවන

වයිදරො ග්රෑම් 10

මයිදබොප්දල්විවන

වයිදරො ග්රෑම් 20

විටමිවන සීල

මිලි ග්රෑම් 13

වැල්ද ොඩම් ුෂ විටමිවන A ුා විටමිවන C වලිවනදපොදුොසත්මකත.

ු පැුැති ආ ාමද සු ම් පැුැති
1

ආ ාමද රඩංගු සීලනි ව්ගය වෙ ප්රවාණද එ මම් දවඅසක් ක්අට දඅොවැති අමුත්මක ු පැුැති ව්ගය
වෙ රඩංගු ඇසිේ ප්රවාණත ම් පැුැති ව්ගය වෙට වඩා වැඩි බැවිවන ු පැුැති ව්ගය ඇඹුල් යතිදතවන
ුෂක් ත. එඅම් ු පැුැති ව්ගයද සීලනි : ඇසිේ : 3 : 8 පවණ වඅ ර ම ම් ව්ගයද එත 5 : 1 දේ.
වගාව සඳහා සුදුසු ප්රදේ
නහ පැහැති ප්රදේ ය Passifloraedulis f flavicarpa)






ඉදුණු දයඩි ු පැුැතිත.
ඕවො ාම දුෝ මවුම් ුැඩතකිවන ුෂක් ත.
දයඩිත සාවාඅය බම ග්රෑම් 60 - 90 පවණ දේ.
ුෂ වෙ සීලනි ප්රවාණත රුයත.
පු මට දුෝ විතළි ොපත සහුා නි්ගදද් ද ද්ග.

ම් පැහැති ප්රදේ ය Passifloraedulis f edulis)






දයඩි ම් පැුැතිත
ප්රවාණදතවන කුඩාත.
දයඩිත සාවාඅය බම ග්රෑම් 35 - 50 පවණ දේ.
ු පැුැති ප්රදද තට වඩා ුෂ වෙ ගුණාත්මකවත උසස්ත.
මුහුදු වට්ටදම් සිට මීට්ග 1000 වඩා උස් වූ ප්රදද් සහුා නි්ගදද් ද ද්ග.

රහන්ගල ද මුහු





Rahangala hybrid)

ු ුා ම් පැුැති ප්රදද ද මුහුම් ම සා ා ඇති ව්ගයතකි.
දයඩි දමෝස පැුැතට හුරු ම් පාටත.
ුෂ ද ගුණාත්මකවත වැඩිත.
උඩමට ප්රදද් සහුා නි්ගදද්ිත ත.

ානි
2000 වසද්ගදී නි්ගදද්
සිදු දඅොදේ.

මඅ ෙ ප්රදද තක් වුව දම්වඅ විට දවව ව්ගයද ප්රචාාම

්රවය නි ්පා අතක්

දද්ශගුණින අවශයතා
වසම මුළුල්දල්ව දුොඳිවන පැතිරුණු වා්ග ාප අතක් ඇති ද ත්මක ොපීත ප්රදද් වෙ දවත පුවදවවන
වයා ෙ ුැකිත. විතළි ුා ර මවැදි ොපවෙ වයා මඅ විට විතළි ාෙවෙදී ජෙ සම්පා අත ෙ ුෂළත.
පස
වඅා ජෙවුඅතක් පවතී අම් සැුැල්ුත වැලි දෙෝව දවවනව වැටි දෙෝව පස්වෙ දවව දබෝයත වයා ෙ
ුැකිත. පදසහි තිබිත ුෂළ පී.එච්. රයත 6.0 - 7.5 දේ.
දරෝපය ද්රවය නිෂ්පා මය
මුංයෙ ද මුහුම් ව්ගයත පැෙ නි ්පා අත සෑවවිටව සිදු මනු ෙබවනදවන රළ ැබලි මුල් රද් වා
යැනීදවනි. එදසය දඅොවැතිව එහි බීජ වාවි ා ම පැෙ නි ්පා අත
දුොත්මක ඊ ය පමම්පමාදේදී
2

ෙක් ණ දවඅස් දේ.
ැඅට නි්ගදද්ිත
ු පැුැති ප්රදද තක් දඅොවැති බැවිවන දුොහ රස්වැවනඅක් ද අ නීදමෝී  දුොහ
ගුණාත්මකවදතවන ුෂත්මක දයඩි සහි වැල් ද ෝමාදයඅ ඒවාද රළ වඟිවන පැෙ නි ්පා අත මය ුැ .
දවහිදී සැෙකිල්ෙට ය ුෂළ රුණක් වවනදවන ප්රදේික ව දවඅස් වැල් කිහිපතක් ද ෝමාදයඅ පැෙ
නි ්පා අත මඒවා මිශ්ර වඅ දෙස සිුවී වයි. එ ව ප්රදේිකතක් සහි
ු පැුැති වැල් ර ම පමායණත
රසා්ගථ වඅ බැවිවන දම් පිළිබහව සැෙකිලිවත්මක විත ුෂළත.
මීට රව මව බීජ වඟිවන පැෙ නි ්පා අත මය ුැකිත. අමුත්මක දවහිදී සවුම වැල්වෙ රස්වැවනඅ,
ගුණාත්මකවත, දිරිත ආදිදතහි රුයපාුය ම් තිබිත ුැකිත.
දරෝපය ද්රවය සැනී
බීජ පැල නිෂ්පා මය
දුොඳිවන දයඩි ුටයවනඅා ඵෙ මණ මසිවන වැඩි නීදමෝී  වැල් වෙ ුටයවනඅා ඵෙ වලිවන බීජ ෙබායවනඅ.
බීජ වටා තිදබඅ ව ත ඉවත්මක වඅ දෙස දුොඳිවන රළල්ො දසෝ ා යවනඅ. ව ත ඉවත්මක කිරීදවවන බීජ
ප්රදමෝුණත මවක් ඉක්වවන මය ුැකිදේ. බීජ ව පවදවන දේො යවනඅ. දවවන මයත්මක බීජ ල්
දඅොතවා සිුවී වට දතො ායවනඅ. සිුවී වට දපම පැත 8 ක් පවණ ජෙද දපොයවා යැනීදවවන ප්රදමෝුණත
ඉක්වවන දේ.
විතළි බීජ වා ාශ්රත පාෙඅත
බන්වනවෙ වා ීත
ක්තිත ුානි දඅොී  බාය ුැකිත.

මණත

ැබීදවවන රවුරුද් ක් පවණ ප්රදමෝුඅ

බීජ තවාන් කිරී
රව ය පැෙ ප්රවාණත රනුව පැෙ වාවන මඅ ආ ාමත තීමණත මවනඅ. පැෙ වි ාෙ ප්රවාණතක් රව ය
විට වාඅක් ස සා ය ුැකි දේ. එදසය දඅොවැති විට මව වි ාෙ බන්අ බීජ වාවන
ුැකිත.
බීජ තවාම
ජෙත දුොඳිවන බැසතඅ ස්ථාඅත
වාඅ ස සා යවනඅ. පැෙ ැඩි හිරු රැසිවන ුා ව්ග ාදවවන ආමක් ා
ම යැනීවට වදු පැුැති දපොලිතීවන වමතකිවන ආවමණත
ුැකිත. දවහි ද පස විවෘ ව බවනඅ.
වැලි, වළපිට පස් ුා ද ොම්දපෝස්ට් සවාඅ ප්රවාණ දතො ා සා ායත්මක මිශ්රණතක් ස ස්
වාවන පාත්මකතිත
ව 10 - 15 Cm ඝඅ වට රළමවනඅ. වාඅ වළපිට ඒ ා ාරීව සව ො ම ලී ැබැල්ෙ ආධාමදතවන
5 Cm පම මතකිවන දඅොයැඹුරු ඇලි ස ස් ද ොට ඇලි දිදේ 1 Cm පම මතකිවන පවණ බීජ වා සිුෂම්
පස් ට්ුවවකිවන වසවනඅ. වාඅට දිඅප ා ජෙත දතො වනඅ. සති 2 - 4 ර ම බීජ ප්රදමෝුණත සිදු දේ.
දවව පැ දසවනටිමීට්ග 20 - 25 පවණ වඅ විට යෙවා එ වමව ක්ද යත්රද ස ස්
වෙවල් වෙ
සිුවවිත ුැකිත. අමුත්මක දවදසය
ුැක්දක් දුොඳිවන ව්ග ාප අත ෙැදබඅ දුෝ ජෙ සම්පා අත
ුැකි ව වානුවෙදීත.
එදසය දඅොවැති අම් දසවනටි මීට්ග 10 - 15 පවණ වැඩී ඇති පැෙ වාදඅවන යෙවා දපොලිතීවන බෑේවෙ
සිුවවා ය ුැකි දේ. දම් සහුා 10 Cm වි ් ම්වත ඇති 15 - 20 Cm පවණ උස දපොලිතීවන බෑේ
දතො ාය ුැකිත. දවව පැෙ දසවනටිමීට්ග 25 - 30 පවණ වැුයණු පව ක්ද යත්රද සිුවවිත ුැකිත.
ද ළිවනව වාදඅවන යෙවා ක්ද යත්රද සිුවී වට වඩා දවව පැෙ ක්ද යත්රද සිුවී දවවන යස වඩාත්මක
දුොහවන ස්ථාපඅත මය ුැ .
ඬු නැබලි තවාම
ද ෝමායත්මක වැල් වෙ දුොඳිවන වැඩී ඇති රළ ද ෝමා යවනඅ. දවව රළවලිවන පුරුක් 3 - 4 ක් ඇති ඬු

ැබලි
3

පා යවනඅ. ඬු ැබලි පායවනඅ. ඬු ැබලි ැපූ වුාව ජෙ බන්අ ගිල්වා බවනඅ. ඉවනපව ස ස්
මයත්මක දපොලිතීවන වුතවෙ දුෝ වාඅ දම්වා සිුවවා ය ුැකි දේ. මුල් ඇදීව සහුා වාවි ා මඅ
දුොදවෝඅතක් සිුවවඅ ද
වම ැපුම් ෙද
ැවරීදවවන මුල් ඇදීව ඉක්වනිවන දවවනව සා්ගථ ව සිදු
දේ.
රළ ැබලි සිුවී දවවන පව ුැව පැත්මක ක්ව ආවමණත
දප්රොපදේටමත ැමීව වඟිවන රළ ැබලි
විතළී තාව වෙක්වා දුොඳිවන මුල් රද් වා යැනීව මය ුැකිත. ඬු ැබලිවෙ ඇති රංකුම දසවනටිමීට්ග
25 - 30 පවණ ව්ගධඅත වූ පව දවව ඬු ැබලි ක්ද යත්රද සිුවී ව සහුා වදුව දේ.
වලවල් සැනී
දසවනටි මීට්ග 60 x 60 x 60 ප්රවාණද වෙවල් පවනඅ. දිමාපත්මකවූ
දතො ා පැෙ සිුවී වට සති 2 පවණ දපම වෙවල් පුමවා යවනඅ.
පරතරය
ැනි ො බිව




දපොදුොම කූඩා 02 ක් පවණ

අම්

දප්ලි ර ම - මීට්ග 02
දප්ලි ළෙ පැෙ ර ම - මීට්ග 4 1/2
දම් රනුව රක් මත ට පැෙ 450

බෑවුම් සහි ඉඩව




ාබනි

අම්

දප්ලි ර ම - මීට්ග 2 1/2
දප්ලි ළෙ පැෙ ර ම - මීට්ග 4
දම් රනුව රක් මත ට පැෙ 400

බෑවුම් සහි ඉඩම්වෙ පැෙ සිුවවිත ුෂත්මකදත්මක සදවෝච්චා ද්ගඛා ඔස්දසයත.
තටි වයාවක් දුෝ මිශ්ර වයාවක් ව දතවන වයා මඅ විට ඉඩදවහි රදඅක් දබෝය වයා
රනුව වැල් ද ොඩම් දප්ලි ර ම පම මත දවඅස් ෙ ුෂළත.

ම ඇති පම මත

පැල සිටුවී
පැ සිුවී ව ව්ග ා ාෙත ආමම්වවඅ සැප් ැම්බ්ග - ඔක්ද ෝබ්ග වාස වෙදී සිදු කිරීව වඩාත්මක වදුවත. දම්
ාෙද පැෙ සිුවී දවවන වල් ුටයැනීව ප්රවා දඅොදේ. එදසයව ප්රථවවමට ෙබා යවනඅා රස්වැවනදඅවනව
වැඩි දයඩි ප්රවාණතක් දඅො ය ුැකි දේ.
නීදමෝී  පැෙ පවණක් සිුවවවනඅ. පැෙ සිුවී දවවන සතිතක් පවණ තඅද ක් ද ොෙ රළ වැනි ද තක්
දතො ා යනිමිවන පැෙවෙට දසවඅ ෙබා ද වනඅ.
නණු සිටුවී
පැෙ සිුවවා ඇති දප්ලිතට දසවනටිමීට්ග 30 පවණ ඉදිරිදතවන සෑව පැෙ ද ක් ර රිවනව ක්තිවත්මක
ආධාම
ණුවක් බැඟිවන සිුවවවනඅ. එවිට පැෙතට දුොඳිවන හිරු එළිත වැදට්.
පැෙ සිුවවා ඇති පම මතට සවාඅ පම මතක් ආධාම

ණු ද

ක් ර ම පවත්මකවා යවනඅ. දම් සහුා
4

ද ොවනක්රීට්

ණු දුෝ ලී ඬු දතො ා ය ුැ . එව

ණුවෙ උස මීට්ග 2 1/2 පවණ උස විත ුෂළත.

නම්බි ඇදී
දේජ් 14 ප්රවාණද යැල්වඅයිස් ම්බි දපො ව වට්ටදම් සිට මීට්ග 1 3/4 - 2 පවණ ඉුලිවන ආධාම
ණුවෙට දිවන සවිවඅ දසය දප්ලිත දිදේ රදිවනඅ. ැනි ො බිව වයා මඅ විට ම්බි ඇදිත ුෂත්මකදත්මක
අැදයඅහිම - බටහිම දි ාව ඔස්දසයත. එවිට වයාවට දුොඳිවන හිරුඑළිත ෙැදේ.
වැල් පුහුණු කිරී
පටි වැල් ම්බිත ක්වා ව්ගධඅත ී වට උප ාමවනු පිිකස දිගු ද ෝුව දුෝ පාහිඅ ෙ දපොල් රළ
ආධාම දෙස දතො ා යවනඅ. අැ දුොත්මක පැෙත රසෙ කුඩා ද ෝුවවක් සිුවවා එහි යැට යසඅ ෙ ෙණු
දපොටක් ම්බිත ක්වා රදිවනඅ.
ම්බිත ක්වා නි
ක් දෙස වැෙට වැඩීවට සෙස්වවනඅ. ම්බිතට පුලිවන වැදෙහි ුටයවනඅා
පා්ග ්වි රළ සිතල්ෙ ඉවත්මක මවනඅ. පවව වැෙ ම්බිත ද ක් වැදඩඅවිට රග්රස්ථත ඩා පා්ග ්වි
ාඛා ද ක් විරුද්ධ දි ාවෙට වැඩීවට සෙස්වවනඅ. පවව ම්බිත දිදේ ද පසට වැදඩඅ ා ා මීට්ග 02
පවණ දියට වැුයඅ පව රග්රස්ථත පා වවනඅ. එවිට වල් ුටයවනඅා ද්විතී රිකිලි ුට යැනීව දුොඳිවන
සිදු දේ. දම් ද්විතී
ාඛා ම්බිදතවන පුෙට ව්ගධඅත ී වට සෙස්වවනඅ. එකිවනදඅ එතීව වෙ ා
යැනීව සහුා ද වන ුටයවනඅා පහුරු පා වවනඅ.
ල් නෘතී ව පරාගමය කිරී
ම් පැුැති පැ වන ප්රදද තට ස්වපමායඅත වඟිවන ඵෙ පිහිුවී දම් ුැකිතාව ුැකිතාව ඇ ත්මක ු පැුැති
ප්රදද ත දබොදුෝ විට රසංයතිත දුෝ ස්ව වවනධයවාවත දපවනවඅ බැවිවන ස්ව පමායණත සිදුී වට ඇති
ඉඩ ඩ ඉ ා රුයත. දම් නිසා ු පැුැති ප්රදද ද දයඩි ුටයැනීව සහුා දවඅස් වැෙ වල්වලිවන
පමායණත ී ව ර යාව ය දේ. ස්වවාවි ව දවව වල් පමායණත රම්බෙවනපාුතවා
(Xylocopamegaxylocopafrontalis) අමිවන ුන්වනවඅ ෘමිතා වඟිවන සිදු වඅ අමුත්මක රතිවන පමායණත
කිරීදවවන වඩාත්මක සා්ගථ ප්රතිඵෙ ක්අට ඇ . ු ප්රදද ද වල් පිපීව සාවාඅයදතවන ුවල් 12.00 ට
පව සිදු දවයි. වෙ පිදපඅ රවස්ථාදේදී වදල් ෙං ත සෘජුව උඩට ුැරී පවතී. වෙ පිපී පැත ට පවණ
පවව වදල් ෙං ත පු ට අැමී තටි ර ට ුැදමයි. දම් රවස්ථාදේදී ෙං ත පමාය ෙබායැනීවට
දුොඳිවන ග්රාහී ව දේ. අමුත්මක ප.ව. 1.00 ට පවණ පව පමායණත සිදු කිරීව ආමම්ව
ුැකිත. ු පැුැති
ප්රදද ද වල් පමායණත සිදු මඅ විට එව වදල් පමාය වලිවන දුෝ එව වැදල් දවඅත්මක වෙකිවන ුටයත්මක
පමායවලිවන පමායණත දඅො
ුෂළත. දවඅත්මක වැෙ ුටයත්මක වෙ පමාය වලිවන පමායණත කිරීදවවන
පවණක් පමායණත සා්ගථ ව සිදු දේ. දවඅත්මක වෙකිවන ඩායත්මක පමායධානි වුපට ඇගිල්ෙ සු බම
ඇගිල්ෙ ආධාමදතවන ෙං ත ව
ැවරීව සිදු
ුැකිත. එදසය දඅොවැති අම් සිුෂම් ද දි සහි
බුරුවවකිවන ෙං ත ව වෘදුව පිරිවැදීව සිදු
ුැකිත. වල් පමායණත ම පැත ද ක් ළ ව්ග ාව
ඇති දඅොවුණදුොත්මක ඵෙ පිහිටීනව සා්ගථ දේ.
වල් පැලෑටි පාලමය
දබොදුෝ විට වැල් ද ොඩම් වයා මණු ෙබවනදවන ව්ග ාව රධි ප්රදද් වෙත. ඒ නිසා වයා භූමිත
මුළුවනිවනව උ ළුයෑව වඟිවන, පස දසෝ ා පාළුවට ෙක්විත ුැකිත. ඒ නිසා වැදෙහි පා ද සිට දසවනටි
මීට්ග 60 - 90 පවණ වෘත්මක ා ාම ප්රදද් තක් වල් පැෙෑටිවලිවන ද ොමව බා යැනීව ප්රවාණවත්මකත. ඉඩදම්
දසව ප්රදද් වෙ ණද ො දුෝ දවඅත්මක ආවමණ වයාවක් දුෝ පවත්මකවාය ුැකිත. වරිවන වම ී සි ැති
යැසීලව වඟිවන ණද ොෙ ුා ආවමණ වයාවවනහී ව ව්ගධඅත පාෙඅත මය ුැකිත.
වැල් ද ොඩම් වවමසත පළමවඅ කූඩිත්මක වනදේ ර මවැදි ධාම
ා දෙස සවුම මනිෙ ව්ගය
ුන්අාදයඅ තිදේ. ඒ නිසා ආවමණ වයා දෙස මනිෙ ව්ගය දතො ා යැනීව එ මම් වදුව අැ .
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දපොදහොර දයදී
දතත්මක නළාපය
වේගය

දයො ම අවස්ථාව

හුණු දතදීව *

සිුවී වට සති 2ට දපම හුණු / දඩොෙවයිට්

ාබනි

දපොදුොම සිුවී වට සති 2ට දපම

ප්රභවය

ප්ර ායය
වෙ ට ග්රෑම් 500 *

කුකුල් දපොදුොම

වෙ ට කි.ග්රෑම් 5 **

දයොව දපොදුොම / ද ොම්දපෝස්ට් වෙ ට කි.ග්රෑම් 10 **

රසායනින දපොදහොර
දයො ම අවස්ථාව

ප්රභවය සහ ප්ර ායය වැලන ග්රෑම්
යූරියා

දරොක් දපොස්දේට් මියුරිදේට් ඔෆ් දපො ෑෂ්

කීසරයිට්

සිුවී වට දපම

45

80

40

55

සිුවවා වාස 2 කිවන

45

80

40

-

සිුවවා වාස 6 කිවන

45

80

40

-

සිුවී දවවන වාස 10 ට පව

45

80

40

55

සිුවී දවවන වාස 14 ට පව

80

140

70

-

සිුවී දවවන වාස 18 ට පව

80

140

70

-

සිුවී දවවන වාස 22 ට පව

80

140

70

55

සිුවී දවවන වාස 26 ට පව

115

200

105

-

සිුවී දවවන වාස 30 ට පව

115

200

105

-

සිුවී දවවන වාස 34 ට පව

115

200

105

55

ඉවනපව සෑව වාස 4

150

260

140

-

ට වමක්

වියළි සහ අතර ැදි නළාප
වේගය

දයො ම අවස්ථාව

හුණු දතදීව *

සිුවී වට සති 2ට දපම හුණු / දඩොෙවයිට්

ාබනි

දපොදුොම සිුවී වට සති 2ට දපම

ප්රභවය
කුකුල් දපොදුොම

ප්ර ායය
වෙ ට ග්රෑම් 500 **
වෙ ට කි.ග්රෑම් 5 **

දයොව දපොදුොම / ද ොම්දපෝස්ට් වෙ ට කි.ග්රෑම් 10 **

රසායනින දපොදහොර
දයො ම අවස්ථාව

ප්රභවය සහ ප්ර ායය වැලන ග්රෑම්
6

යූරියා

ට්රිපල් සුපේ දපොස්දේට්

මියුරිදේට් ඔෆ් දපො ෑෂ්

සිුවී වට දපම

55

55

40

සිුවී දවවන වාස 2 ට පව

55

55

40

සිුවී දවවන වාස 6 ට පව

55

55

40

සිුවී දවවන වාස 10 ට පව

55

55

40

සිුවී දවවන වාස 14 ට පව

90

90

70

සිුවී දවවන වාස 18 ට පව

90

90

70

සිුවී දවවන වාස 22 ට පව

90

90

70

ඉවනපව සෑව වාස 4

135

130

105

ට වමක්

* PH 5 ට රුයවිට පවණක් දත වනඅ.
* * හුණු ුා ාබනි දපොදුොම දතදීව සෑව වසම ටව වමක් සිදු
ජල සම්පා මය
වැෙ රවට පදසහි ද
මවනඅ.

ුෂළත.

වඅත ආමක් ා ම යැනීව සහුා ද ොහුබත්මක, විතළි ණද ොෙ ආදිත දතො ා වවවන

නෘමි හානි හා පාලමය
කූඩිත්මකතා





දවොවුවන වැල් ද ොඩම් ා ද ුෂ උමා බීව සිදු මයි.
අමුත්මක දවහි ආ්ගථි ුානිතක් සිදු දඅොවැ .
අමුත්මක වැල් ද ොඩම් වවමස් දමෝයත පළමවඅ වාු තා ව දතවන ක්රිතා මඅ නිසා කූඩිත්මක ා
ව්ගධඅත කිරීව ඉ ා වැ යත්මකත.
දම් සහුා ේලිරිසීලඩිතා, දපොඩිසිඤ්ඤාවමවන, වළපාළු වැනි කූඩිත්මක ාදේ ර මවැදි ධාම
ා
ව්ගය වයාව රවට වැඩීවට ඉඩ දඅොද වනඅ.

වැල් නපම කුරුමිණීයා








දියැති සිරුමක් සහි
ළු කුරුමිිකතකි.
මාත්රී ාෙද දී ක්රිතා ාරී වඅ දවව කුරුමිිකතා වැඩිපුම ැකිත ුැකි වවනදවන ද සැම්බ්ග ජඅවාරි
ාෙ වෙදීත.
වැල් ද ොඩම් වයාවට ුානි සිදු මවනදවන යැුැණු ස ාත.
බිත්මක ම ැමීව සහුා ෘමිතා විසිවන මාත්රී ාෙවෙදී දබෝයද ප්රධාඅ වැෙ පා වයි.
පා ැමූ වැල්වෙ දපොත්මක ළෙ බිත්මක ම ැම්පත්මක කිරීදවවන දිඅ 8දී පවණ කීටතවන බිහි දේ.
පා ැමීව නිසා වැරී ගිත වැල්වෙ ලීත ළෙ කුඩා කීටතවන උවං සා මිවන රවදතවන ව්ගධඅත දේ.
කීට රවධිත සහුා වසම පවණ දිගු ාෙතක් ය දේ.
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ඒ නිසා කීටතාදේ ව්ගධඅතට ප්රවාණදතවන වි ාෙ ප්රධාඅ වැල් පවණක් බිත්මක ම ැමීව සහුා
ස ා විසිවන ද ෝමා යනි.

ෘමි

පාලමය



ුානිත නිසා වැරී විතළි ගිත සිතුතව වැල් වයාදවවන ඉවත්මක ම පුළුස්සා ැමීව නිසා බිත්මක ම ුා කීට
රවස්ථා විඅා දේ.
දවව ුානිත රුණු රවස්ථාවෙ රුය සාවන්රඅතක් ඇති ාම දිතමවෙ ෘමිඅා තක් මිශ්ර ම
වැල්වෙ ද හි පුෙ ද ොටදසය ආදල්ප මවනඅ.

වැල් හත්මක වම තත්මකත්මකවය
දවත වැල්ද ොඩම් වැල්වෙ ප්රධාඅ දද් දවවනව ම්බිත දිදේ දිදවඅ පා්ග ්වි
ාඛා වෙ ක්අට ඇ .
මුල් රවස්ථාදේදී දද් දපොත්මක පුපුමා පැලී තඅ ස්වවාවතක් ඇති ර ම පවව එව ස්ථාඅත වුත්මකී  දේලී
තඅ ත්මකත්මකවතක් ඇති දේ. දවත එක් වමව සිදු දඅොවඅ අමුත්මක දවව ස්ථාඅතට ඉදිරිදතවන ඇති වැල්
ද ොටස් ු පැුැතිී  දේලී වැරී තඅ ත්මකත්මකවතක් රවදතවන ඇති දේ.
දම් ක්වා ම ඇති ප්ගද ණ ුා නිරීක් ණ වලිවන දපනී දයොස් ඇත්මකදත්මක දවත ෘමි / දමෝය ාම
වඟිවන ඇති දඅොවඅ බවත. වැල් පුහුණු කිරීදම්දී වැල් පිළිබහ වඅා සැෙකිල්ෙක් ක්වමිවන ඒවා ඇබරී
තාව දුෝ පිපිරී තාවට ඉඩ දඅොදී සිදු කිරීදවවන දවත දබොදුෝ දුමට පාෙඅත මය ුැකි බව දපනී
දයොස් ඇ .
දරෝග පාලමය
වැල් ද ොඩම් වවරස් දරෝගය





වැල් ද ොඩම් වයාවට වි ාෙ දෙස ුානි පමුණුවයි.
රස්වැවනඅ දබදුවිවන රුය වඅ ර ම ගුණාත්මකවත රුයත.
දයඩිද පිට දපොත්මකදත්මක විචිත්ර ෙක් ණ
ු දුෝ ද ො පැුැති ද ත්මක ස්වවාවතක් යවනඅා
පුල්ලි පිට ට දඅමාගිත යැට වැනි ස්වවාවතක් ඇති දේ.
මීට රව මව දමෝී  දයඩි රස්වවාවි ව
යතිතකිවන ුෂක් ත.

පාලමය






වයාවට දමෝයත වැෙදීදවවන පව එත වව ෙ දඅොුැකිත. අමුත්මක දමෝයත පැතිරීව රුය
සහුා පු පිතවමවල් රනුයවඅත ෙ ුැ .
වැල් වෙ දිරිත වැඩි ම යැනීව සහුා රවානුකූෙව දපොදුොම දතදීව.
ප මු වාස 06 ළෙදී වයාව පරීක් ා ම දමෝී  වැල් යෙවා පුළුස්සා වවනඅ.
වයාව රවට කූඩිත්මක වනදේ ධාම
ා දෙස ක්රිතා මඅ වල් පැෙෑටි විඅා
මවනඅ.
වවමස් වැ දී ඇති වයාවක් ප්පාදු
ුෂත්මකදත්මක ර යාව ය වූ විටදී පවික.

ම යැනීව

මුල් කුණුවී


පදසය ජීවත්මක වඅ පීතිතම් ෆයිදටොප් මා වැනි දීලීම නිසා ඇති වඅ දමෝයතකි.
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දවත වාවන වෙ දවවනව ක්ද යත්රද ඇති පැෙ වෙට ඇති විත ුැකිත.

අස්වැන්ම දමලී
වල් ුටදයඅ රස්වනු දඅලීව පු මට ප්රදද් සහුා නි්ගදද්ිත
ු පැුැති ව්ගයත දිඅ 70 දී උඩමට
ප්රදද් සහුා නි්ගදද්ිත ම් පැුැති ව්ගයත දිඅ 90 දී සිදු ෙ ුැකිත. ප්රධාඅ රස්වනු වාමත වවනදවන
වා්ගළ සිට රදයෝස්ළ ක්වා ාෙතයි.
රස්වනු දඅලීවට වදුව රවස්ථාදේ ඇති දයඩි ද ෝමා යැනීවට දයඩිද පැුැත දවඅස් ී ව රනුව
පුවදවවන සිදු ෙ ුැකිත.
ව විත
ාෙගුණතක් ඇති විට පවණක් රස්වනු දඅො යවනඅ. දයඩිදතහි පිට දපොත්මකද හි ජෙත ැවරී
ඇති දයඩි යබඩා මනු ෙැබූවිට දපොත්මක ඉක්වනිවන දු්ගව්ගණ දේ.
දුොඳිවන අඩත්මකළ ෙ වයාවකිවන රක් මත ට කිදෙෝ ග්රෑම් 500 පවණ සාවාඅය රස්වැවනඅක් වසම දී
ෙබාය ුැකිත. වැල් ද ොඩම් වයාව ආ්ගථි ජීවිඅ ාෙත වසම 5 පවණ දේ. වයාදේ උපරිව
රස්වැවනඅ ෙැදබවනදවන වසම 3 ය වූ පවවත.



ම් පැුැති ව්ගයද
ම් පැුැතක් තිබිත ුෂළත. රධි ව දතවන දපොත්මක රැලි වැටීන දුෝ
වළපිටිවන එබී ගිත ස්වවාවතක් තිබීව වදුව අැ .
ු පැුැති ව්ගයද පිට දපොත්මකද හි ඒ ා ාරී ු පැුැතක් දුෝ දිලිදසඅ වුත ස්වවාවතක්
තිබිත ුෂළත. ව ද ව්ගණත ො ද ොෙ පැුැති ු විත ුෂළත. ආදේික වවඳිවන විත ුෂළත.

අස්වැන්ම ගබඩා කිරී හා ප්රවහමය
දඅොයත්මක රස්වැවනඅ ුැකි ඉක්වනිවන ඵෙ එ ළ මඅ වධයස්ථාඅ මා ප්රවාුඅත ෙ ුෂළත. රස්වනු
දඅලීදම්දී ුා ප්රවාුණද දී දයඩි ැලීව වෙක්වා ය ුෂළත. රස්වැවනඅ දඅලීදවවන පව ල් ය දවත්මකව
දයඩිවෙ බම රුය දේ. දපොත්මක රැලි වැටීන විරූපී දේ.
ඵෙ එ ළ මවනඅවන, රපඅතඅ රුවවන ුා පෙළරු ුෂ නි ්පා අ ම්ුල්වෙ රව ය ාවත රනුව
දසවනටිදග්රයට් රං
65 - 70 ඌ ්ණත්මකවතක් ුා 85 - 90 % ආ්ග්ර ාවතක් පවතිඅ යබඩාව සති 02 පවණ
ාෙතක් සළුව ාත ව දයඩි යබඩා ම බාය ුැ .
ඒ සහුා ස්වවාවි ව අුවදවවන ගිලිහී ව බිව පති වඅ දයඩි දතො ා යැනීව වදුවත. දම් රවන වට බිව පති
වඅ දයඩි දිඅ ට ද වමක් බැඟිවන එ ළ කිරීව වැ යත්මකත.
දරේණිගත කිරී හා ඇසිරී




එ

සවාඅ වි ාෙත්මකවතක් ුැඩතක් සු ව්ගණතක් සහි දයඩි දවවනදවවන ව දතවන ද ෝමවනඅ.
ාේදබෝේ දපට්ටිවෙ නි අට්ුවවක් දෙස දුෝ ඩ ාසිතකිවන එකිදඅ දවවන ම යත්මක ට්ුව
ද ක් දෙස දුෝ දයඩි රවමණු ෙැදේ.
එක් ඇවරුව බම කි.ග්රෑම් 2 - 4 පවණ ක්වා දවඅස් විත ුැකිත. දවවැනි දපට්ටිත දයඩි 40 48 පවණ රඩංගු දේ.

ර අවශයතාවය
9

දුක්ටතාමත
ශ්රවත

(රක් ම 2.5

) වැල්ද ොඩම් වයාවක් ප මු වසම ළ අඩත්මකළ කිරීව සහුා රව ය වඅ

නාේයය

ර
ඒනනය

මූලි

15

බිම් සැ සීලව ුා වැටි ැමීව

වෙවල් සෙකුණු කිරීව

03

වෙවල්

45

ැපීව

වෙවල් පිමී ව, ාබනි
දපොදුොම දතදීව

දපොදුොම ුා මූලි

65

පැ සිුවී ව

11

වළපිට දපොදුොම දතදීව ුා වල් ව්ගධඅත

12

ජෙත සැපයීව

25

ම්බි ඇදීව

22

වැල් පුහුණු කිරීව

09

වල් පමායඅත

25

රස්වනු දඅලීව

18

එනතුව

250

දුොඳිවන අඩත්මකළ ෙ වැල් ද ොඩම් වයාවක් වසම 05 ක් පවණ ාෙතක් ආ්ගථි වට්ටමිවන පවත්මකවා ය
ුැකිත. ද වඅ වසද්ගදී වැල් ප්පාදුව, වල් ව්ගධඅත, වළපිට දපොදුොම දතදීව, ජෙ සම්පා අ, රස්වනු
දඅලීම් වැනි ටුෂළ සහුා ශ්රවත රව ය දේ.

වැල්ද ොඩම් ක්ෂණින බී ආ.ටී.එස්)
වස්ලිවන දමදි ැබැල්ෙ ආධාමදතවන ුෂ දවවන ම යවනඅ. සීලනි ජෙද දිටද ොට මත්මක ම වස්ලිවන දමදි
ෑල්ෙ ආධාමදතවන දපමා යවනඅ. පෙළරු ුෂ බන්අ ට වා ලිප බා තවන වට මත්මක මමිවන සිමප්
්රාවඅත එ ළ ද ොට දසවනරිදේට් රං
85 වඅ ළරු මත්මක මවනඅ. දම් රවස්ථාදේදී රව ය අම්
ව්ගණත , ල් බා යැනීවට රව ය අම් ආමක්
්රාවයත එක් මවනඅ. දවව මිශ්රණත ජීවානුුමණත
මඅ ෙ දබෝ ල් වෙට වා සීලල් ම දස.දග්රය. රං
75 උ ණත්මකවද විඅාඩි තිුක් පවණ
පැස්ටරී මණත ම යවනඅ. ක් ික බීවවෙ පෙළරු ුෂ රවව ව දතවන 10 - 15 % ර ම , ්රවය
සංඝට 12 - 15% ර ම ආම්ලි
ාවත 0.2 - 0.3% ර ම , ජෙත 70 - 78% ක් ආමක්
්රවය එ ළ
මවනදවන අම් දපොටෑසිතම් දවටාබිතසල්ෆයිට් පෙළරු කිදෙෝ ග්රෑම් 01 ට ග්රෑම් 90 ක් පවණ වඅ දෙස
තිබිත ුෂළත.
වැල්ද ොඩම් ජෑම්
අවශය ද්රවය
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වැල්ද ොඩම් දෙලි ග්රෑ. 400
සිරික් රම්ෙත ග්රෑ. 1 - 1.5
වැල්ද ොඩම් ුෂ ග්රෑ. 200
සීලනි ග්රෑ. 400

ක්ර ය
වැල්ද ොඩම් දෙලි ජයත සවඟ ම්බා වහ සූමා දුොඳිවන දපොඩි මවනඅ. එව ව තට වැල්ද ොඩම් ුෂ , සිරික්
රම්ෙත, සීලනි එ ළ ද ොට දුොඳිවන මිශ්ර ද ොට පැත 1 ක් පවණ පදසකිවන බවනඅ. ැවන දවත ලිප බා
රව ය ප ව එඅළරු ුැදියාමිවන පිස යවනඅ.
වැල්ද ොඩම් දජලි
වැල්ද ොඩම් දෙලි වෙට වළම වැඩි ප්රවාණතක් වා දුොඳිවන ම්බා යවනඅ. ජෙත දපමා ුැම දෙල්දල්
ව ත සූමා යවනඅ. එව සූමායත්මක ව ග්රෑම් 500 ට වළම මිලි ලීට්ග 1250 ක් සිරික් රම්ෙත දත්මක ුැදි 01 ක්
වා විඅාඩි 30 - 40 ක් පවණ ම ම ැම්බීදවවන පෙළදමහි දපක්ටීනඅ ජෙතට නිස්සාමණත මවනඅ.
ඉවනපව දිතම ද ොටස දපමා දවවන ම ඉතිරි ැබලි වෙට අැව වමක් ජෙත ස්වල්පතක් වා ම්බා එහි
ඉතිරිව ඇති දපක්ටීනවන දපමදසයව නිස්සාමණත ම යවනඅ. නිස්සාමණද බමට සවාඅ බමක් දුෝ ඉවන
3/4 බමක් සීලනි එතට එ ළ ද ොට දුොඳිවන මිශ්ර මවනඅ. දවතට වැල් ද ොඩම් ුෂ ග්රෑම් 60 ක් පවණ
එක්ද ොට දජලි ප ව එඅළරු මත්මකද ොට ජීවාණුුමණත මඅ ෙ දබෝ ල් වෙට වා සීලල් මවනඅ.
වැල්ද ොඩම් දනොඩියල්
දුොඳිවන ඉදුණු වැල් ද ොඩම් දයඩි දසෝ ා ද ට පා යවනඅ. පල්පත සූමාදයඅ වස්ලිවන දමදි
ැබැල්ෙකිවන දපමාුෂ දවවන ම යවනඅ. ්ගවාවන තක් දෙස දවත මදයඅ තවනදවන අම් ුෂ සු ඇට
දවවන මඅ පල්ප දවවන මඅ තනුත්ර වඟිවන එත
ුැකි දේ.
අවශය ද්රවය







වැල්ද ොඩම් ුෂ කි.ග්රෑ. 01
සීලනි කි.ග්රෑ. 01
සිරික් රම්ෙ ග්රෑ. 05-10
ආමක්
්රවය ස්වල්පතක් (ද ෝඩිතල් කි.ග්රෑ. එ
ක් වඅ පරිදි)
ජෙත මි.ලී. 750
රව ත අම් ව්ගණ

ට දපොටෑසිතම් දවටාබයිසල්ෆයිට් මි.ග්රෑ. 610

ක්ර ය
සීලනි, ජෙත, සිරික් රම්ෙත මිශ්ර ම සිමප් ්රවණත සා ා මත්මක ම දපමා යවනඅ. පෙළරු ුෂ බන්අ ට වා
තවන මිවන මත්මක මමිවන එතට සිමප් ප්රවාණත එ ළ ම යවනඅ. දවව රවස්ථාදේදී රව ය අම් ව්ගණ ,
ල් බා යැනීවට රව ය අම් යණඅත මඅ ෙ ආුාම සංමක් ණ ්රවය ද ෝඩිතල් ස්වල්පත ට දිත ම
එ ළ ද ොට දුොඳිවන මිශ්ර ම යවනඅ. ජීවාණුුමණත මඅ ෙ දබෝ ල්වෙට ද ෝඩිතල් පුමවා සීලල් ම
සිසිල් විතළි ස්ථාඅත ට යබඩා ම යවනඅ.
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