කරවිල (Bitter gourd)

උද්භිද විදයාත්මක ක මා
කුල - කුකර්බිමේසි

- ම ොම ෝඩිකා බාරන්ටි ා (Momordica charantia)

කරවිල අප රටෙහි ජනප්රිය එ වළුවකු. එ වහි පුන න ධීය ය එ ණ න සා ක කරවිල ාරකරය එෙ නීම ප ළිබදව ු
පෑතක සිෙ විට ේී උනන්දුුක් ඇන  වී න ටේඑ

වගාවට සුදුසු ප්රමද්ශ
මුහුදු පට්ෙටේ සිෙ මීෙර් 1200 පපන උ ් වු ප්රටශ

ක්ුක ටපය එ කර්කකු ුනක කළ රී. ය එඑ

නිර්මද්ශිත ප්රමේද
එම්.සී- 43

පධ්යප ප්රපකනට ලකටක ළ පීරීන  කර්  පුපළිෙ ්  ුීසා ටනුමේ ළිහිෙක ඇතඑ
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තින්මමේලි සුදු

තරපක් වි කල කර්  සුදු - ටක ල පීරීන ය එඑ කර්  පුපළිෙ දින අතෙ අඛණ්ඩු විහිදුන ටනුමේ ඇතඑ
ාතමේ ග්රීන්

ටක ළ පීරීන  කරවිල ුලෙ ඉරළ පකරිට ෝගික ුමච්ක් ුය එක් ඇන  වීවින් ටක ළ පීරීන  කර්  හිත
කරවිල ප්රටද ය එක්එ මපකතට්  ්රීන්න නන්න් ුනක . ම ප රක සාර්ටශ කරන ලදිඑ පකතට්  ප්රටශ ට ටන වි
ක්ටීේත්ර ුිනන් ලවකන්  ූලිනක ීජජ ුිනන් පකරිශුශධ්කරනය එ කර ටපප ප්රටද ය එ ලවකටනන ඇතඑ ට එ මීඑ 20
- 30 පපන පධ්ය ්ක දින. න් යු්  කරලක වර ග්රෑේ 150 - 200 ක් ටේඑ කර්  ටක ළ සිෙ ත ටක ළ පීරී
ුර්නටය එන් යුුපටේඑ කර්  පුපළිෙ අඛණ්ඩ ටනම ේ/ කර 8 - 9 ක් ළිහිෙක ඇතඑ අ ්ුීන්න ටරක්ෙය එකරය එකෙ
ටපඑ ටෙ එ 1.5 පපන ලවකටශඑ
ගන්මමෝරුව හයිබ්රිඩ් බ බිටර් මහෝඩි MI5 (නීමරෝගා)
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ාකර් ම ය එ ටපනුපක් ඇන  ට මුහුේ ප්රටද ය එ. එ ළිෙත ාුරනය එ ලක ටක ළ පීරීන ය එඑ දිිනට න සුවක පුප
ළිෙක් ඇතඑ කටු රහිත සුපෙ කර හිත වීවින් ඇසිම පෙ රක ප්රුකරනය එෙ පරසු ටේඑ ානය එසාක කරවිල
ප්රටද රක තරනකකරි අ ්ුීන්නක් ලවක ටශඑ කපකනය අ ්ුීන්නක් ටරඑටපඑටෙ එ15-20 පපන ටේඑ කරලක
වර ග්රෑේ 200-250 අතර ටේඑ

වගාවට සුදුසු ප්රමද්ශ
මුහුදු පට්ෙටේ සිෙ මීෙර් 1200 පපන උ ් වු ප්රටශ

ක්ුක ටපය එ කර්කකු ුනක කළ රී. ය එඑ

පස
කකවසාක ද්රුය වහුල, ටර දින් ජලය එ වී ය එන ප ් ුඩක සුදුසුය එඑ පට හි න බිය එ යුුප ළිඑවච්එ අනය එ 5.5 - 7.5 . එ

බිම් සැකසී
ට න්ටි මීෙර් 20 - 30 පපන නීඹුරෙ ප ටපරලක කීෙ ටප ඩිකර නන්නඑ ට න්ටි මීෙර් 30 x 30 x 30
ප්රපකනට ුලු්  සාසි පරතරය එෙ ක ක දිරකප්  වු කකවසාක ටපටර ර රක පුපළිෙ ප ්ුිනන් පුරුන්නඑ

බීජ අවශයතාව
ටරක්ෙය එකරය එකෙ . ටලෝ ග්රෑේ 6 . එ

පරතර
මීෙර් 1.5 x මීෙර් 1 . එ

සිටුවී
පර - ඔක්ටතෝවර් - ටන ුීේවර්
ය එල - අටප්රේ්  - පීයි
වක් ුලක ීජජ 3 වීගින් ට එ මීඑ 2 - 3 නීඹුරින් සිටුුන්නඑ
ටපප ීජජ අතර තරපක පරතරය එක් න බිය එ යුුපය එඑ ීජජ පීලවී න  2 නතවු පසු වක් ුලක පීල 2 වීගින්
ඉන රිකර ඉන රි පීලය එ නලුක පන්නඑ ීජජ සිටුවීපෙ ටපර රැය එක් ජලට ටපනවීටපන් ප්රටරෝරනය එ ඉක්පන්
ටේඑ
ටපය එෙ අපතරු කුඩක ටප ිනතීන් වදුන්ුල ීජජ සිටුුක ක ක නන්නක පීල සිටුවීප කළ රී. ය එඑ ටපපගින්
අය එරප්  කකලණ ණික ත් ු ය එෙට්  ීජජ සිටුවීටපන් සිදුවිය එ රී.  රකසා ුලකීඑ

වැේ පුහුණු කිරී
ීජජ සිටුුක න  3 පපන නතවූ පසුු මීෙර් 2 පපන උ
ක්න ප්  පී ් ක් (පන් ලපක්න ටුත ුී්  ටය එ මු
කරන්නඑ පන් ලපෙ පරබදන් ුීටලහි රෙනන්නක පකර් ්වික අංකුර කපක පන්නඑ

වේ පැලෑටි පාලම
පීල කුඩක කකලට දී ුලු්  අ ල ු්  පීල උදුරක පන්නඑ ුනකටේ පසු කකලට දී මු් ුලෙ රකසා ටන ුන
පරිදි ු්  පීල උ වකනක ඉු්  කරන්නඑ
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මපොමහොර ම දී
ුලු්  ීකසීටේදී ටය එදූ කකවසාක ටප ටර රුලෙ අපතරු පරත
ුනකුෙ ටය එ න්නඑ

රන් අන් පෙ ර කය එසාක ටප ටර ර

ම දි යුතු කාල

යූරි ා
මහ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්මකව සුපර් මපොසේම ේ
මහ./ කි.ග්රෑ

මියුරිමේේ ඔෆේ මපොටෑෂේ
මහ./ කි.ග්රෑ

මුිනක ටප ටර ර

75

195

60

පීල පුපවී න  2 පසු

75

-

60

පීල පුපවී න  5 පසු

75

-

60

ජල සම්පාදම

ුනකුෙ ප්රපකනු් ුන පරිදි පට හි ටතතපනය එ සාසි ටල පු් ුක නීම ප රක අු ය අු ්කකුලදී ජල
ේපක නය එ කරන්නඑ පට හි අනු ය පරිදි ජලය එ වක්රැ ්වීප ුනකුෙ අහිතකරය එඑ විය එබද කකලුලදී ුී් 
අුෙ ුසුනක් ටය එදීටපන් ප ඉක්පණින් විය එළී ය එකප ුලකීඑ

කෘමි පාලම
ඉේ ැසේසා
කරට්  ුර්ධ්නට ඕනෑප අු ්කකුකදී ටපප රකසාය එ ඇන විය එ රී. ය එඑ පළුපුම පී ් කටග් කීෙයින් කරවිල
කරල ුපළ සිදුකරන රකසාය එ සා ක කර්  කුණු වී ුීටී ය එයිඑ
පාලම
ුී්  අුෙ ටප ළු ටර්ක්කය එ. න් ඇවි ්සීටපන් ළිළක අු ්කකු විනක ටේඑ රකසා වු කර්  ුනකටුන්
ඉු් කර විනක කර පන්නඑ ුපම  ටප ිනතීනය එ. න් ටරෝ ඝනකප කඩ කසිය එ. න් කුඩක අු ්කකටේ සිෙ
කර්  ාුරනය එ කරන්නඑ
ඇුපලත උීෟන් ුය එ ුීඩ් වී කරලෙ රකසාවීප ුලකක නීම ප රක ාුරනය එ . ම පෙ ටය එ කනන්නක
ටප ිනතීනට ටරෝ කඩ කසිටය එහි පරළ ටකළුර විුෘතු තවන්නඑ
ටපප රකසාය එ පකලනය එ . ම ප රක කෘන් නක කය එක් ටය එ න්ටන් නේ ටෙන්න ටය එෝන් 50 % ඊසී
ටරක්ෙය එකරය එකෙ න්ින ලීෙර් 1050 - 1400 ක් ප්  රෙනන්නක අු ්කකටේ සිෙ ටය එ න්නඑ ජලය එ පන කෘේ
නක ක කලුේකර ටය එ ක නන්නක න්ශ්රනට
ෑප ලීෙරය එකෙප සීසා ග්රෑේ 25 ක් කළුේ කරන්නඑ ටපප
කෘන්නක ක ටය එ ක දින 14 නතුන ටතක් අ ්ුනු ටනලීප ටන කරන්නඑ
ගඩු ැසේසා
ටපප කෘන්ය එකටග් කීෙය එක කරවිල ුීල ුපල සිෙ සිදුකරන රකසාය එ සා ක වහි ුීඩීප වකලවී කුුම ටේඑ කීෙය එක
රකසාකරන ්කකනටය එහි ුීල ප්රටේ ටපන් ට කෙ පලක කීෙය එක ඉු්  කරන්නඑ රකසාය එ ුමණු ටේය එීයි
තීරනය එ කළටර ්  කකවරි්  85% කෘන් නක කටය එන් ග්රෑේ 4.5 ජලය එ ලීෙරය එක වීගින් න්ශ්රකර ුනකුෙ
ටය එ න්නඑ

මරෝග පාලම
ටිපුසේ මරෝග
පත්ර පත කර පීරීන  ටකෝනකකකර පු් ින රෙනම එ ටපප පු් ින පසුු දුඹුුම පීරී ටේඑ අවක - සුදු පීරීන  දිලීර
ීජජකණු පත්රට ය එටි පී් ට්  රෙනම එ සාර්ටශ ත දිලීර නක කය එක් ටේ රක ටය එ න්නඑ
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විචිත්ර ෛවරසේ මරෝග
ටක ළ රක කර පීරීන  විච්ත්රය එක් පත්ර පත ඇන  ටේඑ ටරෝී  පත්ර විකෘන  ටේඑ ුී් ුල ුර්ධ්නය එ වකල ටේඑ
ටරෝී  ුී්  දුටු වින නලුක විනක කරන්නඑ

අසේවැන්ම මමලී
ටර දින් ුීඩී ටපෝරක ඇන  අු ්කකටේ කර්  ටනලකනන්නඑ ුනකුෙ දින 60 - 75 වු විෙ පළමු අ ්ුීන්න
ලීටේඑ ඉන්පසු දින 4 පපන ුරක් වීගින් අ ්ුනු ුකර 10 - 14 පපන ලවකනත රී. ය එඑ

අසේවැන්ම
ටරක්ෙය එකරය එකෙ ටෙ න් 20 පපන අ ්ුීන්නක් ලවකනත රී. ය එඑ කර් ුලෙ රකසා ටන ුන පරිදි අසුරක
ටුළ පලෙ ය එුන්නඑ
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