බීට්රූට් (Beetroot)

හැඳින්වීම
උද්භිද විදයාත්මකමන

ම - බිටා වුල්ගාරිස් (Beta Vulgaris)

කුලය - චී ප ෝඩිපේසි
ප්රපේද- ක්රිම්සන් ග්පලෝබ්, පෙපරොයිඩ් ඩ ොක් ර ප  ඩ
ල ොව පුරා බීට්රූට් වර්ග කිහිපයක් වගා කරන නමුදු ශ්රී ාකාලඑ වළවවකවක් ල ප පභෝල නයනය ගන්නා බීට්රූට්
පමණක් වගා ලකලර්. ප්රලද ිශාා පා්යාවක් බුණ ණ ලීයයව බාගත හැකි ප්රලද කිහිපයක් පමණක් ලගොීනන්
අතර යනප්රියව පව..

ප්රපේද
ක්රිම්සනපන් ලෝල න ව වතා ජ යනප්රිය ප්රලද යි.. ත රු  පැහැබු රුමම්සන කකාර අ හ ගී.. ීට අමතරව ලතලරොි...
ලර., රූබි ක්ීනන්, ලර. ඒප් ෆ්1 වැනි ප්රලද ලවළපලපොල තත. ල නකල ලවන ජ ර ව ලමම ප්රලද පැකූ
කහාර නිෂ්පා නය
ාිශතා ලකලර්. ිශිශධ හැතැබු අ පහ ිශිශධ ක්ෂණ තබු බීට්රූට් වර්ග තත.
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රු  දිගටි, කහ රුමම්සන, කහ දිගටි හා සුදු රුමම්සන ිශිශධ බීට්රූට් වර්ග තත. ,ල වබි බීට් අ , ප්රමාණලයන් තතා ුඩතා අතර
ප ා පපහා ගී.. ,ප්පිනැච් බීට්, (Beta vulgaris orientalis) යනු පත්ර බා ගැී.ම පපහා වගා කරන බීට් වර්ගයකි.
ිශාා ල ප වැලතන පත්ර නු  පහිත බීට් වර්ගයක් Beta vulgaris cicis),පසිප් යයාරා, නමැබු ිශලාේෂ කහාර
වර්ගයක් පිළිලය කිරීම ගී.. ලම්සන පපහා වවවර්ණ_ පත්ර නු  පහිත බීට් කකාර වගා ලකලර්.

ල නකල ලබොලහන ර ව සීනි නිෂ්පා නය පපහා ,ෂුගර් බීට්, නැමැබු බීට් වර්ගය වගා ලකලර්.

පද්ශගුණය හා ස
බීට්රූට් ාකාලඑ ඕනෑම කෘෂි ලීාගුණික ක ාපයක වගාකළ හැකිය. වැලි ල නම ලහන සි ට් ල නම, පී.වච්. අගය
6.3 - 7.5 ක්වා පප්ව ලහොඳින් වගාකළ හැකිය.
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වගා නටයුතු

තවා
කෘෂිකර්ම ල පාර්තලම්සනන්ු ව මඟින් නිර්ලීා ලකො තබු කකාරය තවාන පිළිලය කරගත හැකිය. සියුම්සන
වයනයක් ැලබන පභෝදි පප පකප්කර, ීට. 1 ක් පමණ පළ , හා ලප.ීට. 20 ක් පමණ උප්වන කකාරය පා ජබු
පකපා ගත යුු ය. තවාන් පා ජබුල දිග අවායතාවය අනුව .රණය කළ හැක.  වට් බීයයක කළ කිහිපයක් තබු
බැිශන් වක් බීයයකින් බීය පැළ 1 - 3 ක් ක්වා පා්යාවක් බාගත හැක.

වම නිපා බීය කි.ඟ්රෑ 6ක් ලහක් යාරයක වගාවක් පපහා ප්රමාණවතය. බීය ිශසුුවවා හැරීම ලහන ලේළි අනුව බීය ැීටම
කළ හැකිය. බීය අඟ 1/2 - 3/4 ක් පමණ පප ය කළ යුු ය. බීය තසීම ලපර ඒවා බුරාම්සන ලහන කැේ ාන් වැනි
දිලීර නාාකයකින් ප්රබුකාර කිරීලමන් බීය පැළව මු ක්රිතව තබුවන දිලීර ලරනග වළකා ගත හැක. තවාලන් බීය
මා පබු 3 - 4 පසු ලක්ෂ්ත්රල සිු ීනම කළ හැක.

 රප ේත්රය සනස් ිරීමම හා සිුවවීම
ක්ලෂේත්රය සියුම්සන වයනයක් ැලබන ලපේ ලප. ීට. 20 - 30 ක් පමණ ගැඹුර සීපෑම කළ යුු  අතර ීට. 1ක් පළ
සිටින ල ප උප් වූ පා ජබු පකපා ගත යුු ය. කාබනික ලපොලහොර ල ොන් 10 - 20 ක් පමණ ලහක් යාරයක ලයදීම
පෑලහේ. පබු 3-4 ක් වයප් වූ බීය පැළ ලප.ීට. 30 x ලප.ීට. 15 පරතරය තබුව සිු ිශය යුු ය. පහතර ප්රලීාව දී තලි
වැටි කකාරය පෑදූ ක්ලෂේත්රයවැටි දිලලෝ සිු ීනම සුදුසුය.
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 රප ේත්ර සනස් ිරීමම

ක්ලෂේත්රල ලේළි කකාරය වක්වරම බීය ලයදිය හැකි නමු ජ, බීය පැළව පත්ර 2 - 3 ක් හ ගන්නා ිශ වැඩිපුර තබු
පැළ ගැ ීනම කළ යුු ය.

ප ොපහො පයදීම
ල නගය පපහා N,P,K ව

අමතරව ප ෆර් S) මැලෝී.සියම්සන Mg) ලමන්ම ලබනලරනන් B) අතයාවාය ලඑ.

මු පි ලපොලහොර ලයදීලම්සනදී බීය පැළ පාමු ලපොලහොර වකු ීනම වැළැක්ිශය යුු ය. නැතලහො ජ බීය පැළ ුවණු ල ප
පිළිප්සී යා හැකිය.
ප්රමාණව ජ තරම්සන පලපේ ලතතමනය ලනොමැබු අවප්ථාව දී ලබනලරනන් ඌනතා
ලනොමැබු කා ව දී දින 3 - 4 ක වරක් ව ජ ය පම්සනපා නය කළ යුු ය.

ක්ෂණ ලපන්වි.. වමනිපා වර්ෂාව
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සැ යිඩ්ය යුතු ප ෝ න ප්රමාණය පහ රටයා යනට ිරපලෝ ්රෑම්වනන්
N

P2O5

K2O

සිු ීනම ලපර මු පි ලපොලහොර)

75

125

75

සිු වා පබු 2 න් මූලික ලපොලහොර)

75

-

75

යූභෝයා

T.S.P.

M.O.P.

සිු ීනම ලපර මු පි ලපොලහොර)

165

270

125

සිු වා පබු 2 න් මූලික ලපොලහොර)

165

-

125

වල් මක්ධ ය
පැළ සිු වා පබු 2 ක පසුව ව ලනලීම කළ හැක. නැවත පබු 3 - 5 ක් පමණ වූ පසු ව
ව ලනලීම කළ හැක. බීට් වගාව පපහා නිර්ලීශිත ව නාාක ලනොමැත.

ලනලිය යුු  අතර අබුන්

අස්වනු ප ලීම

පැළ සිු වා දින 75-90 කදී අප්වැන්න ලන ා ගත හැකිය. අප්වැන්න ලහක් යාරයක ලමට්රික් ල ොන් 12-15 කි.

අස්වැන්

සැනසීම

පළමුව නිලරනගී බීට් අ ලතනරාගන්න. ගැ ීනලමන් පසුව පප් තව ජ කරන්න. අවායතාවය මත ලම්සනරූ පත්ර පමණක්
තව ජකර ලහන ලරේණි කිරීලමන් පසු ලවළපලපො
තදිභෝප ජ ලකලර්.
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ලහොඳින් වාතාරය ැලබන ලපේ ණු ලගනනි ලහන ේ ාප්ටික් ූඩත වැනි තසුුවම්සනව
යුු ය.

මා ලවළපලපො

තදිභෝප ජකළ
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