රඹුටන් ( Rambutan)

උද්භිද විදයාත්මක න මා ය -නමපලියුම් ලැපසියම් (Nephelium lappaceum)
කුලය - සැනපන්නේසිනේ (Sapindaceae)

හැදින්වී

ශ්රී ලංකාවේ වගාකර ඇති පලතුරු වර්ග අතුරින් රඹුටන් ව ෝගයට වැදගත් ස්ථානයක් හිමිවී ඇත. ඵලවේ
බීජය වටා ඇති ආහාරයට ගත හැකි රසවත් යුෂයක් සහිත ඝණ මාංශලමය වකොටස නිසා රඹුටන් පලතුරු
ව ෝගයක් වලස වගාකරනු ලැවේ.
රඹුටන් ( Nepheliumlappacium ) සැවපන්වේසිවේ කුලයට අයත් නිවර්තන කලාපීය සදාහිරිත ශාකයකි.
වමය සම්භවය වී ඇත්වත් මලයාසියාව වලස සලකන අතර දකුණු ආසියාවේ නැවගනහිර කලාපවේ
රටවල ප්රධාාන වශවයන් වගා කරනු ලැූ  යය නිවර්තන කලාපයට අයත් අප්රිකාවේ මධායම ඇමරිකාවේ හා
කැරීබියන් දූපත් දක්වා වයාප්ත වී තිවේ.
රඹුටන් වගාව සඳහා පහතරට වතත් කලාපය වඩාත් වයෝගය වන අතර, යය ප්රධාාන වශවයන් යම
කලාපයට අයත් ගම්පහ, වකොළඹ සහ කළුතර වැනි දිස්ත්රික්ක වල වගාකර තිවේ. පව ව යය පහතරට
වතත් කලාපවේ කෑගල්ල, රත්නපුර, ගාල්ල හා මාතර වැනි දිස්ත්රික්ක දක්වා සහ මැදරට වතත් හා
පහතරට අතරමැදි කලාප දක්වාද වයාප්ත වී තිවේ.
ශ්රී ලංකාවේ වගාකර ඇති ස්ර ර පලතුරු ව ෝග අතුරින් ප්රධාාන ස්ථානය අඹ වගාවට හිමිවන අතර රඹුටන්
වදවන ස්ථානයක් ගනී. ලංකාවේ පලතුරු වගා කර ඇති බිම් ප්රමාණයන් පහත වුවවේ පරිදි වේ.
න ෝගය

වගා බිම් ප්ර ායය නහ්ටටයාර

%

වකවසල්

49964

59

අඹ

15097

17.8

පැවපොල්

5047

6

රඹුටන්

3666

4.3

අන්නාසි

3401

4

1

වදොඩම්

2553

3

අලිවප්ර

1325

1.5

වප්ර

1159

1.4

වවනත්

2529

3

යකතුව

84741

100.00

රඹුටන් ඉතා රසවත් පලතුරක් වීම නිසා යහි ඵලවේ ඇති සිත් ඇදගන්නා කැපී වපවනන තද රතු වහෝ කහ
පැහැති වර්ණය නිසාත් යයට වේශීය වවළඳවපොවල් ඇති ඉල්ලුම අඛණ්ඩව වැඩිවවමින් පවතී. රඹුටන්
අපනයනය සඳහාද වහොඳ විභවයක් තිව න අතර යය දැනට මැදවපරදිග රටවලට අපනයනය කිරීම සිදු
වේ.
රඹුටන් ශාකය ලංකාවට හඳුන්වාදීවමන් පව  යහි ජනප්රිය වීමත් සමඟ කෘෂිකර්ම වදපාර්තවම්න්තුව විසින්
මැලයන් රතු සහ මැලයන් කහ වලස වර්ග වදකක් වගාව වයාප්ත කිරීම සඳහා නිර්වේශ කරන ලදි.
පරපරාගනය සිදුවීම නිසා බීජවලින් පැතිවරන ශාකයන්වේ ඵලවල ුවණාත්මය නිශ්චිත වනොවන අතර
ඒවායින් සමහරක් පිරිමි මල් හටගන්නා ශාක විය හැකි වහයින්ද වගාව සඳහා ේධා පැළ වයොදා ගැනීමට
වගවීන් උනන්දු කරනු ලැවේ.
වම් වන විට දිවයින පුරා වහක්ටයාර 3600 ක පමණ බිම් ප්රමාණයක රඹුටන් වගාව වයාප්ත වී පවති.
වහොඳින් පාලනය කරන වැඩුණු රඹුටන් ගසකින් වසරකට කිවලෝ ග්රෑම් 200 ක (වගඩි 6000) පමණ
අස්වැන්නක් ල ාගත හැකි වේ. දැනට දිවයිවන් පවතින සාමානය රඹුටන් අස්වැන්න ගසකට කිවලෝ ග්රෑම්
50 - 60 ප්රමාණයකි.
රඹුටන් වගාව තවදුරටත් වයාප්ත කිරීම සඳහා විශාල උනන්දුවක් පවතින අතර වගවතු මට්ටවම් සිට
අක්කර 20 දක්වා පමණ වූ තනිවගාවන් පිහිටුවීමට වගවීන් කටයුතු කර තිවේ. උසස් ුවණාත්මවේ
වරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදනය ප්රමාණවත් වනොවීම, වතත් කලාපවේ පවතින අධික ජනගහන ඝනත්වය හා යම
ප්රවේශ ීගග්රවයන් නාගරීකරණය වීම නිසා ල ාගත හැකි ඉඩම් ීගමාවීම යන කරුණු රඹුටන් වගාව වයාප්ත
වීම වකවර් ලපා තිවේ.

නපෝෂණීය අගය
රඹුටන් මදවේ ග්රෑම් 100 ක අඩංුව වපෝෂක ද්රවය
පදාර්ථය

ප්ර ායය

ජලය ග්රෑම්

82

ශක්තිය කිවලෝ කැලරි

64

වප්රෝටීන්න් ග්රෑම්

1.0

වම්දය ග්රෑම්

0.1

කාව ෝහයිවේට් ග්රෑම්

16.5

කැල්සියම් මිලි ග්රෑම්

20

වපොස්පරස් මිලි ග්රෑම්

15

යකඩ මිලි ග්රෑම්

1.9

තයමීන් මයිවරො ග්රෑම්

10
2

රයිව ොප්වල්වින් මයිවරො ග්රෑම්

60

විටමින් ීග මිලි ග්රෑම්

53

නයසින් මිලි ග්රෑම්

0.4

නිර්නද්ශිත ප්රනේද
ල්වාම ස්නපෂල්











වගඩි ඉදුනු විට තැඹිලි මිශ්ර රතු පැහැතිය. රවුම් හැඩයක් ගනී.
වගඩියක සාමානය ර ග්රෑම් 40-50 පමණ වේ. කිවලෝ ග්රෑමයකට වගඩි 20 - 25 පමණ අවශය වේ.
වගඩියක සාමානය දිග වසන්ිමමීටර් 4.3 - 5.0 වන අතර පළල වැඩි පැත්වතහි විශ්කම්භය
වසන්ිමමීටර් 3.5 - 4.0 පමණද පළල අඩු පැත්වතහි විශ්කම්භය වසන්ිමමීටර් 3.0 - 3.5 පමණද
වේ.
මදවයහි ඝනකම මිලිමීටර් 8 - 9 පමණ වේ. මදය ඉතා පැණි රසය. යුෂ අධිකයි. ඉතා පහව වවන්
මදය ගැලවේ.
බීජය වසන්ිමමීටර් 2.0 - 2.5 පමණ දිගකින් හා වසන්ිමමීටර් 1.0 - 2.0 පමණ පළලකින් යුක්තය.
වගඩිවේ පිට වපොත්වත් වකදි ඉතා ළඟින් පිහිටා ඇත.
අස්වනු වනලීවමන් පව  වගඩිවල පැහැය දුර්වර්ණ වනොවී දින 4-6 ත් පමණ කාලයක් ත ාගත
හැකිය.
වාණිජ වගාවක් සඳහා වඩා ව දුව  ප්රවදදය වලස හැඳින්විය හැකිය.
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ැලයන් රතු










වගඩි ඉදුනු විට තද රතු පාටය. දිගිම හැඩයක් ගනී.
වගඩියක සාමානය ර ග්රෑම් 28 - 35 පමණ වන අතර කිවලෝ ග්රෑමයට වගඩි 28 - 35 පමණ අවශය
වේ.
වගඩියක දිග සාමානය වසන්ිමමීටර් 5.0 - 6.0 පමණ වේ.
පිට වපොත්ත තරමක් තුනීව පිහිටා ඇත.
මදවයහි ඝනකම මිලිමීටර් 8 - 9 පමණ වේ. මදය පැණි රසය. මධායස්ථ මට්ටමකින් යුෂ ඇත. මදය
ඉතා පහව වවන් ගැලවේ.
බීජය දිගිම ඉලිප්සාකාර හැඩතිය. යහි දිග වසන්ිමමීටර් 2.5 - 3.0 පමණද, පළල වසන්ිමමීටර් 0.8 0.9 පමණද වේ.
වමම ප්රවදදවේ හටගන්නා පුහු වගඩි සංඛයාව සාවප්ක්ෂව වැඩිය.
අස්වනු වනලීවමන් පව ව පැහැය දුර්වර්ණ වනොවී දින 3ක පමණ කාලයක් ත ාගත හැකිය.

ැලයන් නහ






වගඩි ඉදුනු විට කහ පැහැතිය
දිගිම අණ්ඩාකාර හැඩයකින් යුක්තය
වගඩියක සාමානය ර ග්රෑම් 30 - 38 පමණ වේ. කිවලෝ ග්රෑමයට වගඩි 25 - 33 පමණ අවශය වේ.
වගඩියක දිග සාමානයවයන් වසන්ිමමීටර් 4.5 - 5.0 පමණ වේ.
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පිට වපොත්වත් ඇති වකදි තුනීව පිහිටා ඇත.
මදවයහි ගනකම මිලි මීටර් 6.0 - 7.0 පමණ වේ. මදය පැණි රසය. මධායස්ථ මට්ටමකින් යුෂ
සහිතය. මදය පහව වවන් ගැලවේ. බීජවේ දග වසන්ිමමීටර් 2.5 - 3.0 පමණ වේ. පළල
වසන්ිමමීටර් 1.3 - 1.6 පමණ වේ.
වමම වර්ගය වවත පිිම මකුණන් හා දිඹියන් වැඩිපුර ආකර්ෂණය වේ. අස්වැන්න වනලීවමන්
පව ව වගඩිවේ පිට වපොත්වත් පැහැය දුර්වර්ණ වනොවී ත ාගත හැක්වක් දිනක පමණ කාලයකි.

නිර්නද්ශිත නමොවම ලංනානේ පවතිම නවමත්මක ප්රනේද
ජාවා ස්නපෂල්








වගඩි ඉදුනු විට තැඹිලි රතු පාටය.
මධායම ප්රමාණවේ විශාලත්වයක් හා අණ්ඩාකාර හැඩයක් වගඩිවල ඇත.
මදය මි.මී. 8 - 10 පමණ ඝනකම්ය. මදය වහොඳින් පැණි රසය. යුෂ සහිතය. මධායස්ථ මට්ටමකින්
මදය ගැලවේ.
අවනකුත් සියලු ප්රවදදවලට වඩා වකඳි දිිනන් වැඩිය.
වගඩි කුඩා කාලවේදී ඇඹුල් රසවයන් වතොරය. යනිසා සතුන්වේ හානි වලට වැඩිපුර වගොදුරු වේ.
යකම ඉඩවම් වමම වර්ගවේ ගස් කිහිපයකින් වගා කිරීවමන් වමය ව ොවහෝ දුරට වලක්වාගත
හැකිය.
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ජාවා ලබුනන ෝලා





වගඩි ඉදුනු විට තැඹිලි රතු පාටය
මධායම ප්රමාණවේ විශාලත්වයක් ඇත. වටකුරු හැඩතිය.
මදය ඇඹුල් පැණි රසතිය. යුෂ සහිතය. මදය වහොඳින් ගැලවේ.

ජාවා සි ේජාන්







වගඩි තැඹිලි රතු පාටය
මධායස්ත ප්රමාණවේ අණ්ඩාකාර හැඩයකින් යුක්තය.
මදය ඇඹුල් රසයක් සහිත පැණි රසයක් ඇත. යුෂ සහිතය.
මධායස්ථ මට්ටමින් මදය ගැලවේ.
වපොකුරක වගඩි වැඩි සංඛයාවක් හටගනී
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ජාවා සිේලස්








ඉදුනු විට වගඩි තද රතු පැහැතිය.
වගඩි තරමක් කුඩාය
මදය මනා පැණි රසයකින් යුක්තය. යුෂ සහිත මදය යතරම් වහොඳින් වනොගැලවේ.
පිට වපොත්වතහි වකදි තුනීව පිහිටා ඇත. වකදි දිිනන් අඩුය.
වපොත්වතහි ඇතුල් පැත්ත ලා රතු පාටය.
වමම වර්ගවේ බීජ කුඩාය. බීජ මඟින් හටගන්නා පැළ දුර්වල නිසා ග්රාහක වලස වයොදා ගැනීමට
ව දුව  නැත.

ජාවා සින්ජන්ජාන්
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ඉදුනු වගඩි කුණු වල් පැහැයක් ගනී.
අණ්ඩාකාර හැඩතිය. වගඩියක දිග වසන්ිමමීටර් 3.5 - 4.0 පමණ වේ.
වගඩිවේ පිටතින් ඇති වකදි මධායස්ථ දිගකින් යුක්තය.
මදය ඝනකමින් අඩුය. ඒ නිසා ගැලවීම අපහව ය.
මදය ඇඹුල් පැණි රසැතිය.

නද්ශගුයය
මුහුදු මට්ටවම් සිට උස අඩි 500 පමණ උස්වූ ප්රවේශ රඹුටන් වගාව සඳහා ව දුව ය. වර්ෂාපතනය මි.මී. 1500
- 2000 පමණ විය යුතු අතර පරිසර උෂ්නත්වය 27 - 30 පමණ සෑවහේ. සාවප්ක්ෂ ආර්ද්රතාවය 75% - 80%
වූ ප්රවේශ රඹුටන් වගාවට හිතකර වේ.
රඹුටන් වගාවේ මල් හටගැනීම උත්වත්ජනය කිරීම සඳහා සති 2 - 3 වියලි කාලුවණයක් අවශය වේ.
වප රවාරි සහ මාර්තු මාසවල ඇති වන වියලි තත්වයන් වහේතුවවන් රඹුටන් මල්හට ගැනීම සිදු වේ.
නමුත් මල් හටගන්නා කාලය තුල (වප රවාරි- මාර්තු) වර්ෂාව ලැබුණවහොත් මල් උත්වත්ජනය වීම
වවනුවට අතු හටගැනීමක් සිදු වේ. ය ැවින් රඹුටන් ඵලදාව වකවරහි වේශුවණික සාධාක සෘජුවම ලපායි.

පස
වහොඳින් ජල වහනය වන වලෝම පස වගාව සඳහා ඉතා ව දුව ය. වමයට අමතරව පවසහි ගැඹුර මීටර් 2-3
පමණ මට්ටමකින් පැවතීමද වගාවේ සාර්ථකත්වයට ලපායි.

වලවල් සැනසී

පැළ අතර පරතරය මීටර් 10 x 10 x 10 වහො 10 x 8 වලස වගන ක්වෂේත්රය සලකුණු කරන ලද ස්ථානවල
වසන්ිමමීටර් 60 x 60 x 60 වලවල් කපාගන්න. නියමිත වපොවහොර මිශ්රණය සහ වකොම්වපෝස්ට් වයොදා වල
පුරවාගන්න.

පැළ සිටුවී
වමෝසම් වැසි ආරම්භයත් සමඟ පැළ සිටුවීම සිදු කිරීම වයෝගයය. මුල් වලට හානි වනොවන වසේ වපොලිතීන්
කවරය ප්රවේශවමන් ඉවත්කර පස් කුට්ිමය ඉහිරී වනොයන පරිදි වවලහි මැද සිටුවන්න. පැළය අසලින්
ආධාාරකයක් සිටුවා පැළය යයට ත ා ප්රවේශවමන් ගැට ගසන්න. ක්වෂේත්රවේ සිටවූ මුල් කාලය තුල
වසවන සැපයීම අවශයය.
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පැළ නිෂ්පාදමය
වාණිජ වගාවක් සඳහා නම් වඩාත් ව දුව  වන්වන් ුවණාත්මක ඉහල අස්වැන්නක් ල ාවදන නිර්වේශිත
ප්රවදදයක ේධා පැළ සිටුවීමයි. බීජ පැළ සිටුවීම මඟින් හටගන්නා ශාකයන්හී වගඩිවල ුවණාත්මය
වක ඳු විය හැකිද යන්න පිළි ඳව ස්ර ර නිගමනයකට යළඹිය වනොහැකිය. යවමන්ම යම ගස් වලින්
සැලකිය යුතු සංඛයාවක් පිරිමි මල් පමණක් හටගන්නා ගස් වීමටද ඉඩතිවේ. යනිසා බීජ පැළ වගා කිරීම
නිර්වේශ කරනු වනොලැවේ.

ද්ධ කිරී

ේධා කිරීම සඳහා නිර්වේශිත ප්රවදදයක් වතෝරා ගත යුතුය. ේධා කිරීවම්දී ග්රාහක පැළ වශවයන් වයොදා
ගනුවේ බීජ තවාන් කර ල ාගත් පැළ වේ. බීජ තවාන් කිරීවම්දී ප්රමාණවයන් විශාල කෘමි හානි වහෝ වරෝග
වලින් වතොර බීජ ල ාගැනීම අතයාවශයය.
බීජ වහොඳින් වසෝදා වකොහු ත් වහෝ වැලි තවානක තවාන් කරන්න. වහොඳින් ජලය සම්පාදනය කරන්න.
තවාවන් සති 2 පමණ වන පැළ ඳුන්වල සිටුවිය යුතුය.
ඳුන් මිශ්රණය වකොම්වපෝස්ට්, මතුපිට පස්, වැලි 1 : 1 : 1 වලස වගන වහොඳින් මිශ්ර කරගත යුතුය. අඟල් 8
පළල අඟල් 10 උස වපොලිතීන් කවරවලට මිශ්රණය පුරවා ගන්න. පැළ මුල් වනොකැවඩන වලස
ප්රවේශවමන් ගලවා ඳුන්වල සිටුවන්න. බීජ තවාන් වනොකර වකලින්ම ඳුන්වල සිටුවීමද කල හැකිය.
පැළ ේධා කිරීමට ව දුව  වන්වන් පැළවල මාස 5 - 6 ක් පමණ ගතවූ පව ය. යනිසා යවතක් පැළ වහොඳින්
නඩත්තු කල යුතුය. පැන්සලක තරම් මහත කඳ ේධා කිරීමට ව දුව  වේ.
අනුජය සඳහා වයොදා ගන්නා අතු කපා ගත යුත්වත් ේධා කරන අවස්ථාවේදීමය. රඹුටන් සඳහා වයොදා
ගන්වන් පැච් ේධාය / පැලැස්තර ේධායයි.
පළමුව ග්රාහකවේ වසන්ිම මීටර් 15 ක පමණ ඉහලින් ේධා පිහිය ආධාාරවයන් වපොතු කැ ැල්ලක්
ප්රවේශවමන් ගලවා ඉවත් කරන්න. අනුජය සඳහා අංකුරයක් සහිත යම ප්රමාණවයන් වපොතු කැ ැල්ලක්
ගලවා ග්රාහකවේ වපොත්ත ගැලවූ ස්ථානවේ ත ා වපොලිතීන් පිමයකින් වවලන්න.
ේධා කරන ලද පැළ වසවන් ත න්න. ේධා කර සති 3 කින් පමණ වපොලිතීන් පිම ඉවත් කරන්න.
අංකුරය වහොඳින් වර්ධානය වල විට පැළය ිමවකන් ිමක ආවලෝකයට හුරු කරන්න. ේධාකර මාස 3 - 4
වයස වූ පැළ ( ේධා සන්ධියට ඉහලින් නීවරෝගී වකොළ 5ක් සහිත) ේධා අංකුරය වහොඳින් පවතී නම්
ග්රාහක කඳ ේධා සන්ධිවේ සිට වසන්ිමමීටර් 6 පමණ ඉහලින් ආනතව කපන්න. යවිට අංකුර වැඩීමට
පටන් ගනී.

ආරු්ටකු ද්ධය

ග්රාහකය සකසා ගැනීම - වම් සඳහා පැන්සලක තරම් මහත කඳක් සහිත ග්රාහක පැළයක් වතෝරා ගන්න.
යහි වසන්ිමමීටර් 20 ක් පමණ ඉහළින් කඳ කපා දමන්න. පැළය ප්රවේශවමන් උදුරා මුල් හා ඇලී ඇති පස්
වසොදන්න. දිිනන් වැඩි මුල් කපා දමා මුල් වැඩීම උත්වත්ජනය කරන වහෝවමෝනයක ිනල්වා ත න්න.
(රූවටෝන්) ඉන්පව  වතත වකොහු ත් සහිත වපොලිතීන් ඳුනක සිටුවන්න.
අනුජය සකසා ගැනීම - වතෝරාගත් මේ ගසකින් කලින් සකස්කරගත් ග්රාහකය වහොඳින් වහේත්තු කරගත
හැකි අත්තක් වතෝරා ගන්න. වමම අත්ත තරමක් සෘජුව වර්ධානය වී තිබීම වඩා ව දුව ය. යම අත්වත් යිම
පැත්වත් ව දුව  ස්ථානයකින් යහි කාෂ්ඨිය වකොටසද කැපී යන පරිදි වසන්ිමමීටර් 5 පමණ දිග කැපුමක්
වයොදන්න.
ග්රාහක කවදහි කැපූ වකළවර ආනතව සකස්කර යහි මුහුණත අනුජ අත්වතහි කැපුම සමඟ වහොඳින්
9

ස්පර්ශ වන වලස ත ා වපොලිතීන් පිමවලින් වවලන්න. යවසේම ග්රාහක පැළය සිටුවා ඇති වපොලිතීන්
ඳුනද අනුජ අත්වත් කැපුමට පහලින් ඇති වකොටස සමඟ වහොඳින් ගැට ගසන්න.
ේධාකර මසකට පව ව වයොදාගත් ග්රාහක පැළවේ ල ල මණ්ඩලය වපොලිතීන් තුලින් පරීක්ෂා කර ලන්න.
යහි කිරි මුල් වර්ධානය වී තිවේනම් සති 2 කට පව ව අනුජ රිකිල්වල් ේධා සන්ධියට විරුේධා පැත්වත්
වසන්ිමමීටර් 5 ක පමණ කුඩා කැපුමක් වයොදන්න. ේධාය සාර්ථක නම් තවත් සති 2 කින් පව ව අනුජය
මේ ගවසන් වවන් කරන්න. වමවසේ වවන්කරගත් පැළය දුන්ගත කරන්න.

අතු ැදී

උසස් ලක්ෂණ සහිත මේ ගසක නීවරෝගී අත්තක් වතෝරාවගන යහි වපොතු වලයක් ඉවත් කරන්න. යම
ස්ථානවේ මුල් ඇදීම උත්වත්ජනය කරන වහෝවමෝනයක් ආවල්ප කර වතත වකොහු ත් ත ා වපොලිතීන්
වකොලයකින් ආවරණය කර වහොඳන් ගැට ගසන්න. මුල් වර්ධානය වීම වපොලිතීන් තුලින් නිරීක්ෂණය කල
හැක. වහොඳින් මුල් වර්ධානය වූ අතු කැ ැල්ල මේ ශාකවයන් කපා ඉවත් කරගැනීමට වපර සති 3 කට
වපර අත්වත් වල්යර්කරන ලද ස්ථානයට වසන්ිමමීටර් 5 පමණ පහලින් වහොඳින් වැඩී ඇති අංකුරයක්
ආසන්නවේ V හැඩති කැපුමක් වයොදන්න. පළමුව වමම කැපුම අත්වත් 1/3 පමණ ගැඹුරට වයොදා නැවත
සති 1 කට පව  අතු කැ ැල්ල මේ ශාකවයන් වවන්කර ඳුන්ගත කරන්න. ඳුන් කල පැළය වසවන සහිත
ස්ථානයක ත න්න. වමම රමයට සාදාගන්නා පැළ දිුව වියළි කාලයට රවරොත්තු වනොවේ.
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නසවම සැපයී

ේධා කරන ලද පැළ ස්ර ර බිවමහි සිටුවීවම්දී තද හිරු රැස් වලින් කුඩා පැළමත ඇති කරන පිලිස්ීගම
වැලැක්වීමට වසවන සැපයීම ඉතා වැදගත් වේ. වපොල් අතු ආධාාර කරවගන පැළයට අවශය වසවන
ල ාදිය හැකිය.

නප්පාදුව හා මඩත්මකතුව
සාර්ථක අස්වැන්නක් ල ාගැනීමට පැළයක් මනා වලස කප්පාදු කිරීම හා නඩත්තුව අතයාවශය වේ. පැළ
කුඩා කාලවේ ග්රාහක කවදන් යන රිකිලි වරින් වර ඉවත් කල යුතුය. සෑම දිශාවකටම අතු විහිවදන වසේ
ගස කුඩාකල සිටම පුහුණු කල යුතුය.
රඹුටන් ගස්වල මල් පිපීම සිදුවනුවේ අතු වකළවවරහිය. යනිසා අතුවලට වහොඳින් සූර්යාවලෝකය ලැබිය
යුතුය. අතු 4-5 ප්රතිවිරුේධා දිශාවනට වැඩීමට සලස්වන්න. යම අතු වලින් පාර්ශ්වික අතු වර්ධානය වන විට
යකිවනක හා ගැවටන අතු ඉවත් කරන්න. යවිට අතු අතර තරඟකාරී ව අඩුවී වහොඳින් මල් හටගැනීම සිදු
වේ. ගසක් පුහුණු කිරීවමන් හා වහොඳ සැකිල්ලක් සහිතව නඩත්තු කිරීවමන් වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීම හා
අස්වනු වනලා ගැනීම පහව  වේ. වරෝග අවම කරගත හැකි අතර පාලනයද පහව  වේ.
සෑම වසරකම අස්වැන්න වනලාගත් පව  කප්පාදුව සිදුකරන්න. අතු කැපීවම්දී ඒවා ගසට ඉතාමත් ලඟින්
කපන්න. විශාල අතු කැපීවම්දී ඒවා ගසට ආනතව කපන්න. කැපුම් මුහුණත කන්ඩසාන් ආවල්ප කිරීම
මඟින් අතු දිරායාම වැලැක්විය හැක. ගවසේ අතු වලින් වකලින්ම ඉහලට වැවඩන රිකිළි දිය රිකිළි වලස
හඳුන්වයි. කප්පාදුවේදී දිය රිකිළි, වරෝින අතු, දුර්වල වලස වැවඩන අතු, දිරාිනය අතු, බිම ගෑවවන අතු
වමන්ම ඉතාමත් ඉහළට වැවඩන අතුද ඉවත් කල යුතුය.
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නහාාදින් මඩත්මකතු නරම ලද රඹුටන් ගස්

ගස් පුමරුත්මකතාපමය

වගඩි වනොසෑවදන මල් රඹුටන් ගස් (පිරිමි ගස්) කුඩා වගඩි හටගන්නා ගස් ඇඹුල් රසැති වහෝ මදය
පහව වවන් වනොගැලවවන වගඩි හටගන්නා ගස් පුනරුත්ථාපනය මඟින් නැවතත් උසස් ුවණාත්මවයන්
වැඩි ඵල හටගන්නා ගස් වට පත් කරගත හැකියි. වමහිදී යම ගස්වල විශාල අතු කපා ඉවත් කරන්න.
ඉන්පව  වපොළව මට්ටවම් සිට අඩි 2 - 3 කින් කඳ කපා ඉවත් කරන්න. දිලීර ආසාදන වැලැක්වීමට කැපුම්
පෘෂ්ඨය මත කන්ඩසාන් ආවල්ප කරන්න.
ඉන්පව  කවදන් රිකිලි මතුවීමට පටන් ගනී. ඒවායින් වහොඳ රිකිලි 6 - 8 පමණ කවේ ප්රතිවිරුේධා දිශාවනට
වැඩීමට සලස්වන්න. යවසේ වැඩුණු රිකිලි ඇඟිල්ලක් තරම් මහත්වූ විට වතෝරාගත් මේ ගසකින් ල ාගත්
අංකුර වයොදාවගන පැච් ේධාය සිදු කරන්න. වමම අංකුර වලින් හටගන්නා ගස්වලින් වසර 3 - 4 කදී
පළමුව අස්වැන්න ල ාගත හැකිය.
වම් ආකාරයට වහොඳින් නඩත්තු වනොකල විශාල ේධා ගස්ද පුනරුත්තාපනය කල හැක. ඉහත
ආකාරයටම කඳ වපොළව මට්ටවම් සිට අඩි 2 - 3 කින් කපා දමා කන්ඩසාන් ආවල්ප කරන්න. වතෝරාගත්
අතු 6 - 8 පමණ ප්රතිවිරුේධා දිශාවනට වැඩීමට සලස්වන්න. යවසේ වැවඩන අතු වහොඳින් පුහුණු කර
කප්පාදුකර මනා සැකිල්ලක් සහිතව සකසා ගැනීවමන් අස්වනු වනලීම පහව  වේ.

නද නපා ඉවත්මක නරම ලද ගස්ට

පැච් ද්ධ සිදු කිරී
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වල් පැලෑටි පාලමය
ගස් වටා මීටර් 1 ක් පමණ දුරක් ඇතුලත ඇති වල් පැලෑිම උදුලු ගෑවමන් වහෝ කැත්තක් ආධාාරවයන්
මර්ධානය කළ හැකිය. වල් පැලෑිම මර්ධානය අවුරුේදකට වදවතාවක් කිරීම ප්රමාණවත්ය.

නපොනහොර නයදී

සිටුවීමට වපර කා නික වපොවහොර කි.ග්රෑම් 10ක් සහ වඩොලමයිට් ග්රෑම් 500ක් වලකට වයොදා සති 2ක්
පමණ ත න්න. ඉන්පව  පහත රසායනික වපොවහොර මිශ්රණ ගවසේ වයස මත වයදීමට ක්රියාකරන්න. නමුත්
වමම නිර්වේශය වාණිජ වගාවන් සඳහා වන අතර වගවත්වත් පවතින ගස් 1 - 2 සඳහා වම් ආකාරයට
වපොවහොර වයදීම අතයාවශය වනොවේ.

නයොදම නාලය

නයොදම නපොනහොර ප්ර ායය ගසනට ්ෑම්

-

යූරියා නරෝට නපොස්නප්ට් මියුරිනේට් ඔෆ් නපොටෑෂ් කීසරයිට්

සිටුවීමට වපර (වලකට)

120

225

100

-

පළමු වසර තුල මාස 4කට වරක්

40

75

40

-

වදවන වසර තුල මාස 4කට වරක්

80

150

80

-

තුන්වන වසර තුල මාස 4කට වරක්

110

225

110

-

වයස අවු 4 - 7 අතර ඵල හටගන්නා ගස් සඳහා
අස්වැන්න වනලු පව 

450

550

260

100

ප්රධාාන මල් වාරයට පව 

150

550

260

-

අවුරුදු 8 වැඩි ඵල හටගන්නා ගස් සඳහා
අස්වැන්න වනලු පව 

600

750

350

100

ප්රධාාන මල් වාරයට පව 

200

750

350

-
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ජලය සැපයී

ේධා පැළ ක්වෂේත්රවේ සිටුවා පළමු අවුරුදු 2 - 3 පමණ ගතවන වතක් වියළි කාලයන්හීද ජල සම්පාදනය
කරන්න.

නෘමි පාලමය
වල්න්නු, කපුටන්, වඳුරන් හා වවුලන් වැනි සතුන් නිසා රඹුටන් වගඩි වලට හානි සිදු වේ. වමය පාලනය
කිරීම සඳහා ටක වසලවීම, රතිඤ්ඤා පිපිරවීම හා රාත්රී කාලවේදී ගස් ආවලෝකමත් කිරීම වැනි උපරම
වයොදාගත හැකිය.
කෘමීන් නිසා අස්වැන්නට සෘජු හානියක් වනොවූවද යම කෘමීන් වනලාගත් වගඩි මත සිටීන්ම නිසා
අස්වැන්වන් ුවණාත්මය පහත වැවට්.
පිටි කුයා





වමම කෘමියා වගඩි මතුපිට ඒකරාශී වී සිටීන්
කෘමියා විසින් ශ්රාවය කරනු ල න පිිම වැනි ද්රවයයක් තැවරීම නිසා වගඩිවේ පිට වපොත්ත සහ
වකඳි ව දු පාට වේ.
තවද කෘමියාවේ සිරුවරන් පිටවන ීගනි අඩංුව අපද්රවය මත දිලීර වර්ධානය වේ.
යවිට වගඩිවේ පිට වපොත්වතහි කළු පැහැති පැල්ලම් ඇති වේ.

පාලමය




රඹුටන් වගාව පිරිසිදුව ත ා ගැනීම මඟින් කුහුඹුවන් ව ෝවීම වලක්වා ගත හැකිය.
ගවසේ ප්රධාාන කවදහි අඩි 2 ක් පමණ ඉහලින් කඳ වටා ග්රීස් තැවරීම මඟින් කුහුඹුවන් මඟින් පිිම
මකුණන් වගනයාම වලක්වා ගත හැකිය.
සතියකට පමණ වරක් ැඟින් වමම ග්රීස් තට්ටුව අළුත් කරන්න.
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නගඩි විදිම පණුවා





කීටයා විසින් වගඩිවේ වපොත්ත, මදය සහ සමහරවිට බීජයටද හානි පමුණුවනු ලැවේ.
කීටයා වගඩිය තුලට ඇතුල්වන්වන් ව ොවහෝ විට යය නටුවට සවිවී ඇති ස්ථානයට ආසන්නවය.
වගඩි ඉදීමට පටන්ගන්නා අවස්ථාවේදී හානිය දරුණු විය හැකිය.
හානිවූ වගඩි හඳුනාගත හැකි වන්වන් වගඩි විවෘත කර පරීක්ෂා කල විට පමණකි.

පාලමය
වම්රීමට පටන් ගන්නා අවස්ථාවේදී රඹුටන් වපොකුරු සිදුරු කරන ලද කඩදාසි වහෝ වපොලිතීන් උර වලින්
ආවරණය කරන්න. කෘමියාට ජීවත්විය හැකි වවනත් ධාාරක ශාක රඹුටන් වගාව ආසන්නවේ තිබීමට ඉඩ
වනොවදන්න.
උදා :- වකොවකෝවා, නමිනම්



කූඹින් පාලනය කිරීමටද රඹුටන් වගඩි විඳින පණුවන්වේ හානිය අඩුකර ගැනීමට රුකුලක් වේ.
ගස්යට වැටීන් ඇති රඹුටන් වලලි හා වගඩි ආදිය වගාවවන් ඉවත්කර පුළුස්සා දමන්න.

පලතුරු ැස්සා




ඉදීමට ආසන්න වගඩිවල වපොත්ත සිදුරු කර වැඩුන කෘමියා විසින් බිත්තර දමයි.
බිත්තරවලින් පිටවන කුඩා කීටයන් රඹුටන් මදය අර්ධා දියර තත්ත්වයකට පත්කර ඒ මත
ජීවත්වේ.
වමවසේ වැවඩන කීටයා සහිත රඹුටන් වගඩි බිම පතිත වූ විට පිලා අවස්ථාව පස තුල ගත කරයි.

පාලමය
ගස් යට වැටීන් ඇති රඹුටන් වගඩි අව ලා විනාශ කරන්න. ගස අවට ප්රවේශවේ පස, වර්ක්කයකින්
අවුස්සන්න.
මීතයිල්, ඉයුජිවනෝල් නම් රසායනික ද්රවය අඩංුව උුවල් වගාවේ යල්ලා ත න්න. යවිට වමම උුවල් කරා
කෘමින් ආකර්ශනය වී විනාශ වේ.
නඳ විදිම කුරුමිණියා



කුඩා ප්රමාණවේ කළු දුඹුරු පැහැති කුරුමිණිවයකි.
වැඩුණු කුරුමිණියා විසින් කුඩා රඹුටන් පැළවල කවදහි උමං සාදා ඒ තුළ බිත්තර දමා ජීවන චරය
උමං තුලදීම සම්පූර්ණ කරගනී

පාලමය


ඉමිඩක්වලෝප්රීේ කෘමිනාශකවයන් මි.ලී. 1ක් ජලය ලීටරයක මිශ්ර කර පැළවලට ඉසින්න

නඳ විදිම පණුවා


රතු දුඹුරු පැහැති පණුවා විසින් කුඩා පැළවල කවදහි පටක කා දමයි
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පාලමය


ඉමිඩක්වලෝප්රීේ කෘමිනාශකවයන් මි.ලී. 1ක් ජලය ලීටරයක මිශ්ර කර පැළවලට ඉසින්න

නරෝග පාලමය
පිටිපුස් නරෝගය
වමම දිලීරය ව දුපැහැ වේ. දිලීර ජාලය හා බීජාණු කුඩු වලස ලපිම පත්ර, මල්, වනොවම්රූ ඵල හා අංකුර
මතුපිට ව දු පාිමන් දැකිය හැකිය. වමම බීජාණු තද වර්ෂාව හා අධික හිරුරැස් පවතින කල්හී ප්රවරෝහනය
වනොවේ.
වයාප්ත වූ දිලීර ජාලය මිනන් වසවල වපෝෂක ද්රවය උරාගන්නා ැවින් ඒවා කළු පැහැ ගැන්වී, වියළි හැලී
යයි. ආසාදිත වගඩි තව දුරටත් වම්රීවම්දී පිට වපොත්ත හැලීයා හැකිය. තවද වගඩිවේ වපොත්වත් මැරුණු
වකදි හා පිට වපොත්ත ප්රකෘති තත්ත්වයට පත් වනොවන ැවින් වගඩිවේ ආකර්ශනීය ව හීන වී යයි. ළපිම
පත්ර ආසාධානය වූ විට කහපැහැ ගැන්වී හැකිලී යයි. වමම වරෝගය පිිම මකුණාවේ හානියට තරමක් සමාන
ැවින් නිවැරදිව හදුනාගත හැකියි. මල් හා කුඩා වගඩි හානි වූ විට ඒවා හැලී යන නිසා සම්පූර්ණ
අස්වැන්නම විනාශ වේ.
පාලමය
ල් පිපී ට නපර





ශාක වියන තුලට හිරුයළිය හා වාතාශ්රය වහොදින් ලැව න පරිදි අනවශය අතු රිකිලි කප්පාදු කිරීම
ඉහත කන්නවේ ආසාදිත වකොටස් ඉවත්කර විනාශ කිරීම
නිර්වේශිත වපොවහොර භාවිතය
වගාව තුල ආසාදනයක් ඇත්දැයි ව පරික්ෂාකාරී වීම

රසායනින ර්ධමය
නිර්වේශිත දිලීරනාශකයකින් යනම් වගන්දගම් කුඩු 80%, ග්රෑම් 50 ක් ජලය ලීටර් 10කට,
ක්වලෝවරොතැවලොනිල් (500) මි.ලී. 15ක් ජලය ලීටර් 10කට, බීටර්ටැවනෝල් මි.ලී. 10ක් ජලය ලීටර්
10කට, තවයෝෆවන්ට් වමතල් 70% ග්රෑම් 5.5 ක් ජලය ලීටර් 10කට මිශ්රකර වයදිය හැකිය. වගන්දගම් කුඩු
විෂ අඩු ලාභදායී නිසා යය වඩාත් ව දුව ය. වමම දිලීරනාශක වගාවේ වරෝග තත්ත්වය මත දළු අවස්ථාවේ
සහ කුඩා වගඩි පවතින අවස්ථාවේ වගාවට වයොදන්න. වම් සදහා ලවේග ඉසින යන්ත්රයක් වහෝ
නැප්සැන් යන්ත්රයක් උපවයෝින කරගත යුතුය. සකස් කරගත් ස්වප්රේ යන්ත්රයකින් උස ගස්වලට රසායනික
ද්රවය ස්වප්රේ කළ හැක.

අස්වැන්ම
ේධා රඹුටන් ගසකින් වසර 3 - 4 දී පළමු අස්වැන්න වනලාගත හැකිය. ඉහල ආර්ථික අස්වැන්නක් ල ා
ගැනීමට නම් වසර 7 - 8 ක කාලයක් ගතවේ.
පහතරට හා මැදරට වතත් කලාපයන්හී අස්වනු ල ාගැනීම සිදුවනුවේ ජුනි - අවගෝස්තු කාලය වන අතර
අන්තර් කලාපවේ යය ජනවාරි මාර්තු දක්වා වේ. අස්වනු වනලීම කාලුවණික වවනස්වීම් මත ව ළු
වශවයන් වවනස් විය හැකිය.
වහොඳින් පාලනය කරන වැඩුණු රඹුටන් ගසකින් වසරකට කිවලෝ ග්රෑම් 200 ක පමණ (වගඩි 6000)
අස්වැන්නක් ල ාගත හැකි වේ.
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රඹුටන් අස්වනු වනලීමට ව දුව ම අවස්ථාව වන්වන් යහි ආවේනික පැහැය වගඩිවල දක්නට ලැබීවම්දීය.
රඹුටන් කඩා තිබියදී තව දුරටත් ඉදීම සිදුවනොවේ. ය ැවින් රඹුටන් වවළඳවපොලට යැවීමට සදුව ම
අවස්ථාවේදීම අස්වනු වනලාගත යුතුය. අස්වනු වපොකුරු වශවයන් වනලා ගැනීම වැදගත් වනුවේ යයින්
යම් කප්පාදුවක්ද වන ැවිනි. වනලා ගන්නා වපොකුරු බිම් වැටීන්ම වැලැක්වීමට දැලක් භාවිතා කිරීම වහෝ
මළු වලට කඩා ගැනීම සිදු කල හැකිය. ම සිට අස්වනු වනලන්වන් නම් අස්වනු වනලන උපකරණයක්
භාවිතා කල හැකිය.

පසු අස්වැන්ම

වපොල් අතුවලින් සකසා ගත් කූඩාවලට වහෝ වකවසල් වකළ වහෝ රඹුටන් වකොළ අව රා ඒ මත රඹුටන්
ඇසිරිය යුතුය. ඉන්පව  කූඩය අමු වකොල අතු වලින්ම වසන්න.
තැලුනු වගඩි, වරෝග සහිත වගඩි ආදිය ඉවත්කර වහොඳන් වතෝරාගත් වගඩි වවළඳවපොලට ඉදිරිපත් කල
යුතුය. සිදුරු කරන ලද වපොලිතීන් ෑේවල අව රා ශීතකරනයක තැබීවමන් (වසන්ට්රිවේට් 18) දින 6 - 7
වපනුම වවනස් වනොවී ග ඩා කර ත ාගත හැකිය.

අපමයම නවළඳනපොල සඳහා සැනසී
ඒකාකාර ප්රමාණයකින් යුතු වනොතැලුනු, ආවේණික පැහැවයන් යුක්ත වගඩි වම් සඳහා වතෝරා ගත යුතුය.
වමම වගඩිවල පිට වපොත්ත 75% පමණ වර්ණවත් වී තිබිය යුතුය.
ප්ලාස්ිමක් වහෝ රිජිවෆෝම් වපට්ිම වල ප්රවේශවමන් අව රා ඉන්පව  ඒවා කාේව ෝේ වහෝ ලී වපට්ිමවල
අව රා ගත යුතුය. වාතාශ්රය සඳහා සිදුරු සහිත වපට්ිම වයොදාගත යුතුය.
වගඩි වපොකුරු පිිමන් අව රන්වන් නම් වපොකුරක වගඩි 2 - 3 පමණ විය යුතුය. මුළු වපට්ිමවේ ර කිවලෝ
ග්රෑම් 4 - 5 පමණ විය යුතුය. තනි වගඩි වශවයන් අව රන විට වපට්ිමයක ර කිවලෝ ග්රෑම් 2 විය යුතුය.
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