බ

ෝංචි (Beans)

උද්භිද විදයාත්මක න මා ය - ෆැසිඕලස් වුල්ගාරිස්(Phaseolus vulgaris)
කුලය - ෆැබේසී

බද්ශගුණින අවශයතා
බදුල්ල, නුවරඑළිය, මාතලල් හා මහනුවර දිස්ත්රික්කවලවල නට බ ලබ ි බ බලවලව ව ා ලලල උෂ්ණත්වය
ඉතා වටඩි හා තන ව ෂාව සහිත ලාලගුණිල තත්ව පවති ප්රලශ ලබ ි බ ව ාවබ
සුදුසු ටත මල්හබ න් ා අවධිලේදී උෂ්ණත්වය ලසන්ට්රිලරේඩ් අ අි ල 30 බ වඩා අඩුවිය යුතුය උඩරබ
ලතත් ලලාපය න ලබ ි බ ව ාවබ සුදුසු ල ොලේ

නිර්බද්ශිත ප්රබේද
ප්රධාා
වැල් බ

ව ලයන් පුරු  හා වටල් ලබ ි බ ලලස රරයන් ලනලි
ෝංචි ප්රබේදය

බනන්තකි වන්ඩර් ග්රීන් (K.W.G)
ලමම ප්රලදන ලිලාවබ හුරන්වා දී තත්ලත් 50 න ලලේදීය ලමම ප්රලදනලේ ීජ තරමක්කව දුුරු  Golden
Butt Brown) ව අතර, ීජ වකු ඩු හටඩයක්කව නී ීජ 100 ල බර රෑම 300-400 ක්කව පමණ ලේ ීජ වල
තන්ලතොසයනින් ව ණලය ටත ලරල් දි ව අතර, සාමා යලයන් ලස ී. 17 ක්කව පමණ දි ලේ
ලරල් පටතලි හඩයක්කව නී ලලඳි සහිතය "S" රලාරලේ ටී.මක්කව තත ලරල් ලලොල පටහටතිය ත්රී පත්රී, පත්ර
එලාන්තරව පිහිබයි පත්ර වි ාලයි පත්ර මත ූවව සහිතයි මල් සුදු පටහටතියි මල් පිීමමබ දි 45 ක්කව පමණ
ලේ ලහක්කවබයාරයලබ ලම ලබොන් 15 ල පමණ අස්වටන් ක්කව ලබා ත හටල
නැප්බ ොටිබ ොල නිල්
ලස ී. 18 - 20 පමණ දි ලලොළ පටහටති ලරල් සහිත වටල් ලබ ිච් ප්රලදනයි පළු  අස්වටන් දි 60 65 දී ලබා ත හටි අතර, අස්වනු ල ලීම වාර 6 - 8 ලළ හටිය එක්කව වටලල සාමා යලයන් ලරල් 46 ල
පමණ සිඛ්යාවක්කව හබ නී බඩාඩාලවල ප්රලශ ලේ ල ොීනන්ල ක්කවලෂේත්රවල සාමා යලයන්

ලහක්කවබයාරයලබ ලමට්රික්කව ලබොන් 17 - 18 පමණ අස්වටන් ක්කව ලබා ත හටිය ලමම ප්රලදනය මලලඩ,
තන්ත්රටක්කවල ස් සහ ීජ පටල කුඩා අවධිලේදී වටළලන ු ල් කුණුීනලම ලර යබ ඔලරොත්තු ලශ ීජ තන
නම පාබය
ලෝංබගොඩ නිල්
ලසන්ටි ී.බ 14 ක්කව පමණ දි ටති රවුම, ලලොළ පටහටති ලරල් හබ න් ා වටල් ලබ ිච් ප්රලදනයි ීජ
දුුරු  පටහටතිය වටලලහි ඒලාලාරීව පටතීරී ලරල් හබ නී මලඛිඤ හා ු ල් කුණු ීනලම ලර වලබ
ඔලරොත්තු ලශ සාමා ය අස්වටන් ලහක්කවබයාරයලබ ලමට්රික්කව ලබොන් 12 - 14 පමණ ලබා ත හටිය
ලෝංනා ටර්
ලසන්ටි ී.බ 16 -17 පමණ දි ින් යුත් ලහ පටහටති, රවුම ලරල් හබ න් ා වටල් ලබ ිච් ප්රලදනයි ීජ
ලළු පටහටතිය සාමා ය අස්වටන් ලහක්කවබයාරයලබ ලමට්රික්කව ලබොන් 16 පමණ ලේ ු ල් කුණු ීනම,
තන්ත්රටක්කවල ස් හා මලලඩ ලර වලබ ඔලරොත්තු දීලම හටියාවක්කවන ලමම ප්රලදනය සතුය
ලශශිය ප්රලදන න ල ොීනන් අතර

්රිය ලේ උනා: ීමස් බබ , ලටු ස්ලතොබ

ගන්බම රුව ග්රින්

ලරල් පටතලි ලලොළ පාබය මල් සුදු පටහටතිය ීජ දුුරු  වකු ඩු හටඩයක්කව නී පළු  අස්වටන්
පමණ ලටලේ අස්වටන් ලහක්කව ලබොන් 28 ක්කව පමණ ලේ 2012 ව ෂලේදී නි ලශ ලර ලදී
ණ්ඩාරබවල ග්රීන්

දි

56දී

ලරල් රවුමය, ලලොළ පාබ, මධායස්ථ දි ටතිය, මල් සුදු පටහටතිය පිීමමබ දි 45ක්කව පමණ ත ලේ ීජ ලළු
පාබ වකු ඩු හටඩයක්කව නී අස්වටන් ලහක්කව ලබොන් 25ක්කව පමණ ලේ 2012 ව ෂලේදී නි ලශ ලර ලදි
ගන්බම රුව බිල්

ලරල් රවුම ලා ලලොළ පාබ මධායස්ථ දි ටතිය මල් සුදු පටහටතිය මල් පිීමමබ දි 32ක්කව පමණ ත ලේ ීජ
දුුරු  පටහටති වකු ඩු හටඩයක්කව නී පළු  අස්වටන් දි 45දී පමණ ලබා ත හටිය අස්වටන් ලහක්කව
ලබොන් 30ක්කව පමණ ලේ 2013 ව ෂලේදි නි ලශ ලර ලදි
ඳුරු බ

ෝංච් ප්රබේද

බවඩ්
තනලලොළ, රවුම, මාි ල, ලලඳි රහිත හා මධායම ප්රමාණලේ ලරල් හබ නී
බටොප් බරොප්
ලරල් ලා ලලොළ, රවුම, ලලඳි සහිත හා මධායම ප්රමාණලේ වි ාලත්වයින් යුක්කවතයි
බවබරොකි වැක්ස්
පටතලි ඕවලාලාර, ලලඳි සහිත ලරල් ලහපාබබ ලවු ය
සෝංජය

ලමම ප්රලදනය පත්ර, මල් හා ීජ වල ලක්කවෂණ ලබොප්ලරොප් ප්රලදනලයන් ලව ස් ලේ දි 30 - 35 ලදී පුෂ්ප
පිීමම රරමභ ව අතර ර ථිල ලාලය දි 65 ි ප්රලදන අත්හනා බටලීම ප ලේෂණ වලදී ලන් ය හා
ව ා ප්රලශ ය අනුව අස්වටන් ලහක්කව ලබො 7.6 - 18.0 නක්කවවා ලබා දී තත පාු ල කුණුීනම සඳහා ඔලරොත්තු
ලශ මාි ලමය දිගු ලරල් සහිත ලේ ක්කවලෂේත්ර අත්හනා බටලීලම ප ලේෂණ වලදී ප්රලමල් (Premal) ය
ම
භාවිතා ලර තත

බද්ශගුණින අවශයතා
බදුල්ල, නුවරඑළිය, මාතලල් හා මහනුවර දිස්ත්රික්කවලවල නට බ ලබ ි බ බලවලව ව ා ලලල උෂ්ණත්වය
ඉතා වටඩි හා තන ව ෂාව සහිත ලාලගුණිල තත්ව පවති ප්රලශ ලබ ි බ ව ාවබ සුදුසු ටත මල්
හබ න් ා අවධිලේදී උෂ්ණත්වය ලසන්ට්රිලරේඩ් අ අි ල 30 බ වඩා අඩුවිය යුතුය උඩරබ ලතත් ලලාපය න
ලබ ි බ ව ාවබ සුදුසු ල ොලේ

ස
ම ා ල වහ යක්කව තති ලලොම පස් හා වටලි ලලොම පස් සුදුසුය රතු ලහ ලපොඩිලසොලික්කව පස ලබ ි බ ව ාව
සනහා වඩාත් උච්ත පස් ව යි ීම එච් අ ය 6.5 සිබ 7.5 අතර තති පසක්කව ව ාවබ වඩාත් හිතලර ලේ

බිම් සැනසී
අඩියක්කව පමණ ටුරරබ පස ලපරලා ලහොදින් ලටබ ලපොඩිලර න්

බීජ අවශයතාවය
ලහක්කවබයාරයලබ වටල් ලබ ිච් ීජ ලලල රෑම 75 ක්කව පමණන පුරර ලබ ිච් ීජ ලලල රෑම 50 ක්කව පමණ
අව ය ලේ

බීජ සිටුවිය යුතු නාලය
බදුල්ල දිස්ත්රික්කවලලේ මහ ලන් ලේදී ල ොවටමබ ලනසටමබ මාසවලත්, යල ලන් ලේදී මා තු / අලප්රේල්
මාසවලත් ීජ සිටුීනම ලරනු ලටලේ

රතරය
පුරු  ලබ ි බ සඳහා - ලසන්ටි ී.බ 40 x 10
වටල් ලබ ි බ සඳහා - ලසන්ටි ී.බ 45 x 30

බ ොබ ොර බයදී

ලහක්කවබයාරයක්කව සඳහා පහත සඳහන් ලපොලහොර ප්රමාණ නි ලශ ලරතිලේ

වැල් බ

ෝංචි
යූරියා
බ ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්මකව සු ර්
බ ොස්බප්ට්
බ ./ කි.ග්රෑ

මියුරිබේට් ඔෆ් බ ොටෑෂ්
බ ./ කි.ග්රෑ

ු ලිල ලපොලහොර

110

270

75

පටල මතුීන සති 3 දී

110

-

75

බයදිය යුතු නාලය

ඳුරු බ

ෝංචි
යූරියා
බ ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්මකව සු ර්
බ ොස්බප්ට්
බ ./ කි.ග්රෑ

මියුරිබේට් ඔෆ්
බ ොටෑෂ්
බ ./ කි.ග්රෑ

ු ලිල ලපොලහොර

85

165

65

පටල මතුීන සති 3 දී

85

-

65

බයදිය යුතු නාලය

ව ාලේ වයස සති 2 - 3 වු විබ මතුපිබ ලපොලහොර ලයදීලමන් පසුව වටල් ලබ ිච් සඳහා ලල ටු සිටුීනම
අව ය ලේ

ජල සම් ාදමය

පලසේ ලතතම ය උච්ත අයුරින් පවත්වා ටනීලමන් වටඩි අස්වටන් ක්කව ලබා ත හටිය ව ෂාපත ය
අඩුවිබ ල සමපාන යලළ යුතුය මල් හා ලරල් හබ න් ා ලාලලේදී විල ේෂලයන් ල සමපාන ය ිරීම
වටන ත්ය

වල් ැලෑටි ාලමය

මතුපිබ ලපොලහොර ලයදීමබ පළු ව වල් ම ධා ය ලරන්

නෘමි ාලමය
ලබ ි බ මටස්සා, ලරල් විදි පණුවා හා පත්ර ලනින් ා ලබ ි බ ව ාවබ හානි ලර ප්රධාා ලමී.න්ය
ලබ ි බ මටස්සා සඳහා ලබ ි බ ීජ පටලවු පසු ල ොලමොතිලය න් ලහ ලමබසිස්ලබොක්කවස් අවුන්ස 01 ක්කව වතුර
ටලුම 03 ලබ ලයොනා ව ාවබ ඉසිය යුතුයි ටවත දි 10 - 12 ලබ පසු ලමමි ා ලයක්කව ටවත ලයදීමන
නි ලශ ලරනු ලටලේ
ලරල් විදි පණුවා සඳහා, මල් පිීමම රරමභ ීනමත් සමඟ සුදුසු ලමමි ා ලයක්කව ලයදිය යුතුයි පත්ර
ලනින් ාල හානියබ සුදුසු ලමමි ා ලයක්කව ු ල් ලාලලේදී ලයදිය යුතුය

බර ග ාලමය
තන්ත්රටක්කවල

ස්, මලලඩ ලර

ය හා ලබ ි බ වි බත්ර ෛවරස් ලර

තන්ත්රටක්කවල

ස් ම ධා ය සඳහා නි ලශශිත දිලීර

ලබ ි බ ව ාලේ ප්රධාා

ලර

ලේ

ා ලයක්කව ලයදීම ලහ ීජ ප්රතිලාර ිරීම ලහ සිදුලල

හටිය මලලඩ ලර
ිරීම ලලයුතුලේ

ය ම ධා ය සඳහා දිලීර

ා ලයක්කව ලයදීම හා ඔලරොත්තු ලන

ප්රලදනයක්කව ව ා

අස්වනු බමලී
පුරු  ලබ ි බ දි 45 ින් පමණන වටල් ලබ ි බ දි
ලමරීමබ ලලින් අස්වටන් ල ලා ත යුතුයි

60 ින් පමණන අස්වටන්

ල ලිය හටි ලරල්

අස්වැන්ම
ම ා ව ා පාල තත්ත්ව යබලත් පුරු  ලබ ි බවලින් ලහක්කවබයාරයලබ ලබොන් 5 - 10 හා වටල් ලබ ි බ
වලින් ලහක්කවබයාරයලබ ලබොන් 10 - 15 ල අස්වටන් ක්කව ලබා ත හටිය

සු අස්වනු නටයුතු

අස්වනු ල ලීලමදී ලරල්වලබ හානියක්කව ල ොව
තසුු මවල ලබ ි බ ලරල් තසිරීම වටන ත්ය

ලලස ලළ යුතුය ප්රවාහ ලේදී ලහොදින් වාතා්රය සහිත

බීජ නිෂ් ාදමය
ලශශියව ීජ නිෂ්පාන ය ලළ හටිය ලර වලින් ලතොර පටලවලින් පමණක්කව ීජ ලබා ත යුතුය පුරු 
ලබ ි බ ලහක්කවබයාරයින් ීජ ලබොන් 01 ක්කව පමණන වටල් ලබ ි බ ලහක්කවබයාරයින් ීජ ලබොන් 1 ක්කව
පමණන ලබා ත හටිය ීජ
බඩා ිරීමබ ලපර ලහොදින් වියලා ත යුතුය

