පිපිඤ්ඤා ( Cucumber)

කියුකුමිස් සැටයිවස් (Cucumis sativus)
කුලය - කුකර්බිටේසි

ඉතා ජනප්රිය එ වළු බ ග යකය එ. ස ්ප්රදාාික
හාායය එ කනුසැගේස

ගස් ිස්ක්  හාායය එ්  ුයගය එ්  ාා ්සාදා හ ායය එ

නිර්ටේශිත ප්රටේද
එල් . වයි - 58

ගකඩිය එ

ාපා ය එස

 බපැාැති ගනරුප් ඇතස මධ්යම ිශයාස් ුය එ්  ්ිතත ගකඩි ිලින් රයා ායය එස

චැම්පියන් 320

මල් ිසපීම ිලටුුා දින 35්  දාැ. ය එ ාැ. ය එස ිලටුුා දින 50්  පළමු අ්්ුැ් න ස ා කත ාැ. ය එස ඵසය එ ිලිත් 
දිකටිය එස ගප්රීම ගපය ගපෝ ග්  පැාැය එ ග ොළ පාය එ ස ති් ත ය්්  නැතස මදාගේ පැාැය එ සුදු ගාය ක්රිප්
පැාැය එ්  කනීස ඵසය එ අරංගු ුන බීජ ්ංඛ්යාු 370 . ස අ්්ුැ් න 20 t/ha ඉාළ ය්ය එ්  ඇතස

1

කල්පිටිය සුදු

ඵසගේ දික මධ්ය්්යිකස 22 Cm) ඵසය එ දිකටිය එස ගප්රීම ගපය ගපෝ ග්  පැාැය එ සුදු ග ොළ පැාැතිය එස
අ්්ුැ් න 30 t/ha යස අරංගු ුන බීජ ්ංඛ්යාු 750. ති් ත ය්්  නැතස ගාොදා ය්්  ඇතස
ගන්ට ෝරුව වයිේ

ගදාමුහුප් රගේදාය එ. ස ඵසගේ ගපෝ ත සුදු පා ය එසමධ්යම රමාණගේ ඵසය එ. ස ඵසය එ ඇතුසත සුදු පැාැය එ
හුරු ග ොළ පැාැය එ. ස ්ාමානය අ්්ුැ් න 60 t/ha ්  පමණ ගේස
ට ෝඩි ග්රීන්

ගදාමුහුප් රගේදාය එ. ස ගපෝ ග්  පැාැය එ
අ්්ුැ් න 55 t/ha ්  පමණ ගේස

ා ග ොළ පැාැතිය එස ඵසගේ ඇතුසත සුදු ග ොළ පා ය එස්ාමානය

ටේශගුණික අවශයතා

ගත්  සාපගේ ු්ය පුයාම දා ිශය එළි සාපගේ මා ් නගේදී දා ුකා ළ ාැ. ය එස ගමම ග යකය එ මුහුදු
මට් ගප් ිල මී ර් 1000 පමණ උ්් වු රගශය දා් ුා ුකා ස ාැ. ය එස උෂ්ණ පරි්ය ත් ු රය එ යන
ග යකය එ. ස ග යකගේ ුර්ධ්නය එ ්ාර්ය වීම ්දාාා පැුතිය එ යුතු රය්්ය උෂ්ණ් ුය එ ග්් ටිගරේඩ 30
පමණ ගේස
2

පස
ිශිශධ් හ ායගේ ප්් ුර්ක පුතින ඉරප් ුස ිසිසඤ්ඤා ුකා ස ාැ. ය එස ා නි ද්රුය මැනිශ්  අරංගු
ගාොදි්  ජසුානය එුන ප් ුකාු ්දාාා ුරා සුදුසුස පග්ිත දිගු ාසය එ්  ජසය එ යදාා පැුතීගප් ත් ුය එ
ග යකය එ ඉතා ්ංගේදීය එස සුදුසු ිසස වච්ස අකය එ 5.5 - 7.5 ගේස

බිම් සැකසීම
ඉරගප් ුල්පැස ඉු්  ය ග්් ටි මී ර් 30x30x30 රමාණගේ ුසුල් නිය එිතත පයතයය එ ් ්් නස
දියාප් වු ා නි ගපොගාොය . ගසය රෑප් 3 පමණ, මතුිස ප්් ්මක ළුප් ය ුසුල් පුයුා ක් නස
ගපොළු මට් ගප් ිල ග්් ටි මී ර් 10 පමණ උ් ිලටින ග්ේ ගමම ිතශ්රණගය එ්  ුසුල් මුදු්  ය ක් නස

බීජ අවශයතාවය
ගා්  ය එායය එ
. ගසය රෑප් 1 ිකස
රෑමය එ බීජ 30 - 40 අරංගු ගේස

පරතරය
තනි ුකාු්  ්දාාා මී ර් 1 x මී ර් 1 . ස ණ්ර්  ා ්මක ිතශ්ර ුකාු්  ගස් දා ිසිසඤ්ඤා ුකා ළ
ාැ. ය එස විශ ස ාදිය එ යුතු පයතයය එ ග්් ටි මී ර් 120 x 90 . ස ව ම ුගසිත ග යක ගදා ම අය එ්  බීජ
ිලටුු් නස

පැල තුනී කිරීම
ව

ුස

පැස 2 පමණ්  ඉතිරිුන ගස් ්ති 2 දී ුැඩි පැස කසුා දාම් නස

පරාග ය
මල් පයාකනය එ ු් ග්  රධ්ාන ුයගය එ්  මී මැ්්්්  මිනනිස ගකඩි ා ක් නා මල් ඇතිු් ග්  ිසරිිත මල්
ා කැනීම හයප්භ වූුා පසුුය එස ුැඩි උෂ්ණ් ුය එ ්ා දිගු දිුා ාස පැුතීම මින්  ගකඩි ා ක් නා මල්
ඇතිවීම රමාදා යිකස

ටපොට ොර ටයදීම
ටයදිය යුතු කාලය
මුින

ගපොගාොය

ත්රිත්ව ව සුපර්
ටපොස්ටේේ
ට ./ කි.ග්රෑ

යූරියා
ට ./ කි.ග්රෑ

මියුරිටේේ ඔෆ් ටපොටෑෂ්
ට ./ කි.ග්රෑ

75

195

60

පැස මතුවී ්ති 2 පසු

75

-

60

පැස මතුවී ්ති 5 පසු

75

-

60

වල් පැල පාල ය

ග යකය එ ිශිල්  ගපොළු ු්ාක් නා ගත්  ුකාගේ ුල්පැස පාසනය එ . රීම ිසළි දාු ්ැස. ිනම්  ු් නස
ිසදුරු ගාය ිශය එින තණග ොළ ුැනි ුසු්  ගය එදීගම්  දා ුල් පැසුස මර්ධ්නය එ පාසනය එ යකත ාැ. ය එස

ජල සම්පාද ය
ග යකය එ අනුයය පරිදි ජසය එ ්ැපීමම සුදුසු නැතස පග්ිත ගතතමනය එ ුැඩි වු ිශ ුැල් ාා ගකඩි කුණුවී
ය එාාැ. ය එස වනි්ා ුකාු ය එ ුන පරිදි ජසය එ ාැයවීම ගනො ය් නස

3

ුැල් පාමුස අති්  ජසය එ ස ාදීම ගාය ාණු දිගේ ුකාු ජසය එ ස ාදී ග්ිත්  ප් උයාකැනීම
්ැසැ්්වීම ගාය ය් නස ුකාගේ ිසදුරු ුැනි ුසුන්  ගය එදීගම්  ප් ිශය එළිය එාම අඩු යකත ාැ. ය එස

කෘමි පාල ය
අවුලකටපෝරා කුරුමිණියා
ුැඩුන කුරුිතණිය එා ිශිල්  පත්ර ාා මල් හදිය එ හාායය එ කනීස වමින්  සපටි පැස ්ප්පූර්ණගය එ් ම ිශනාය
ිශය එ ාැ. ය එස වග්ේම පැස සපටි ාසගේදී කී ික් ගේ ාානිය එ දා ගකොදුරු ිශය එ ාැ. ය එස
ා රීල් 85% ුැනි නිර්ගශශිත

ෘිතනාය ය එ්  අුයයිශ ්ති 2

ුය්  ැින්  ගය එොදා් නස

එපිලැග් ා කුරුමිණියා
ුැඩුන ෘිතය එා ්ා කී ය එා පත්ර හාායය එ කනීස ්රික් ගසයගනය්  ීප්ට ගය් ්් 50) නිර්ගශශිත අ් දාම
ුකාු ගය එොදා් නස
ඉල්මැස්සා
කී ික්  ිශිල්  ගකඩි ඇතුසත ිලදු යන ාානිය එ නි්ා ගකඩි කුණුවී ුැටී ය එිකස
ිසසා අුධිය එ ිශනාය . රීම ප් අවු්්්් නස ාානිවු ගකඩි ුකාගු්  ඉු්  ය ිශනාය ය දාම් නස
ගන් තිගය එය්  50% ෘිතනාය ය එ මල් ා ක් නා අු්්යාගේ ිල ්ති 2 ුය්  ුකාු ගය එොදා් නස ජසය එ
්මක ිතශ්ර යක්  ෘිතනාය ප්ශ්රණගේ ්ෑම ීට යය එ ම සීනි රෑප් 25 ැින්  ළුප් ය ගය එදීම ුරා
සුදුසුය එස
රතු මයිටාවන්
යුෂ උයාබීම නි්ා පත්රුස ග ොළ පැාැය එ අඩු වී, දුඹුරු පැාැවී පාසුගු් 
ප් ගේස රිකගමගතොඒට් 40 % නිර්ගශයත පරිදි ගය එොදා් නස
කුඩිත්ව තා ා සුදු මැස්සා
ිශචිත්ර ෛුය්් ගයයකය එ පතුයුන ුාා ය එ්  ගේස ගයයී  යා
40% ෘිතනාය ්ති 2 ුය්  ැින්  ගය එොදා් නස

ැගරන සු බ ්්ුභාුය එ

කසුා ිශනාය ය දාම් නස රය එගමගතොඒට්

ටරෝග පාල ය
යටිපුස් ටරෝගය
ුර්ෂා ාසුසදි ුැළදිය එ ාැ.  දාරුණූම ගයයකය එිකස ගයයකය එ දාරුණුු් ම පත්ර ාැීට ය එිකස පළමුු
ග යණා ාය පුල්ින ා ක්  පසුු දුඹුරුපා ගේස
පත්රගේ ය එටි පැ් ග්  අ බපැාැති බීජාණු දාැ. ය එ ාැ. ය එස ් ගසයගයොතැගසොනිල් (රැග ොනිල්)
මැ් ග ොග්ේ, මැගනේ ුැනි දිීටයනාය ය එ්  ්ති 2 ුය්  ැින්  ුකාු ගය එොදා් නස

ාපැාැති
ැ්ට ා් ,

පිටිපුස් ටරෝගය
ුැඩි පරි්ය උෂ්ණ් ුය එ්  පුතින අු්්යාුසදී ුැළදිය එ ාැ.  ගයයකය එ. ස
ගයයී  පත්ර ාපා ගේස පත්රගේ ගදාප්ම සුදුපැාැති බීජාණු දාැ කත ාැ. ය එස ් ගසයගයොතැගසොනිල්
රැග ොනිල්) ුැනි දිීටය නාය ය එ්  ගයයකය එ දාරුණු අු්්යාුසදී ්තිපතා ගය එොදා් නස
මෘදු කුණුවීම
ගදාිත පාමුස ්ා ගපොළු ්මක ්්පර්යවී ඇති ගකඩිුස මෘදු කුණුවීම්  ඇතිගේස ුකාු තුළ ජසුානය එ
දියුණු ය් නස
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ඇන්ත්රැක්නෝට ෝස් ටරෝගය
ග යකගේ ිලය එ බම ුාය එු ග ො ්්ුස ුැළදිය එ ාැ. ය එස පත්රුස පළමුගු්  කුරා ාපා පුල්ින ගාය
ගත්  පැල්සප් ඇතිවී පසුු ක්රමගය එ්  ිශයාස ගේස ිශයාස පුල්ිනුස මැදා ිලදුරුගේස ගකඩිුස ින බනු ගත් 
පැල්සප් ා කනීස
් ගසයගයොතැගසොනිල් රැග ොනිල්) ුැනි දිීටය නාය ය එ්  නිර්ගශශිත අ් දාම ගය එොදා් නස

අස්වැන්

ට ලීම

ගකඩි ා පැාැවී ඇතිිශ ගනසාක් නස ිසිතය එ්  ුැනි හයුධ්ය එ. ්  ගකඩිගේ නටුු පාක් නස ුැල්ුස
පාර්ය්ිශ යා ිලය එල්ස ුැීපම ඉර ාැරිය එිශ ා ක් නා ගකඩි, රමාණගය එ්  කුරාගේස අ්්ුනු ගනසන
ුාය කණන ුැඩි ළිශ ුැඩි අ්්ුැ් න්  ස ාකත ාැ. ය එස

අස්වැන්
ගා්  ය එායය එ

අස්වැන්

. ගසය රෑප් 20,000 - 25,000 . ස

සැකසීම

ගනසාක්  ගකඩිුස ගුණා් මය එ අඩු ගනොවී ්තිය එ්  පමණ ාසය එ්  ත ාකත ාැ. ය එස ගමය එ ුරා
ල්කතවු ගකඩි ාැ. ීටම ප ් ක් නා අතය අර්් න ය්ය එ් දා ඇති යිකස
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