ග්රීන් පීස ් (Green Peas)

හැඳින් පවීම
කුලය - රනිල (ෆැබේසිබේ)
උද්භිදීවිදයාත්මකමනී ම - Pisum sativum L.
ප්රභේද - ෆිල් බාස්කට්, ජම්බබෝ, ආකල්
රනිල කුලයට අයත් බ ෝග අතරින් බරෝටීන බ බල ල බ ෝගය. ශ රී ලාකාබග රීන්  ල බලස රචලිතත ුවද
අනිකුත් රටදල ගාඩ්න්  ල බලස හඳුන්දයිශ යුබරෝ ලය සම් දයක් ඇති බෙෙ බ ෝගය පසුකාලීබද උතුරු
ඇබෙරිකානු ෙහාද්වීප කලාපයට සහ ආසියාතික කලාපදලට දයාප්ත ත වී ඇතශ
ආසියාතික කලාපය තුළ ගරීන්  ල දගාදක් බලස ආරම් වී ඇත්බත් කරිශ.ශ 4000 දීයශ
ෙෑතක සිට ගරීන්  ල බ ෝගය දගාදක් බලස බගීවීන් අතර දයාප්ත ත වීෙ බල ලද ැ. ය හැකශ ගරීන්  ල
දාර්ෂිකද බෙටි්රක් බටීන් 25 ට දැඩි පරොයයක් බෙරටට ආබයබය කරබ අතර, ගී්න්
ර  ල දගාද බගීවීන්
අතර පචල
ර ිතත . ීමෙ ෙිනන් ිදබද් ිදනිෙය ඉතිරි කර ගත හැ. යශ
එබෙන්ෙ ගරීන්  ල, රනිල කුලයට අයත් බ ෝගයක් බැිදන් බයිටරජන් තිර . ීමෙ ෙිනන් පාාු  සාරදත් ාදය
ඉහළ බැාවීබම් හැ. යාදක් ඇතශ
පාාු  ඛා බයට ලක්වූ සහ ආන්තික ඉඩම් බගා සිටුවීෙට සුදුසු බ ෝගය. ශ

1

නරල්

වගාීනර ීප්ීරභේද

දර්ධබ රටාද අනුද ගී්රන්  ල පරිිතත සහ අපරිිතත බලස පරධාබ දර්ග බ කක් පදතීශ නිර්බද්ශිත ෆීල් බාස්කට්
පරබද ය අපරිිතත දර්ධබ රටාදක් බපන්දයිශ බෙෙ පරබද යට අෙතරද බද පරබද බදළපබපීබල් සුල ද
පදතීශ

ෆීල්ීබා ්නට්ීප්රභේදය

භද්ශගුණිනීහාීප්ාාංශුීඅවශයතාව
උඩරට බතත් කලාපය, අතරෙැදි කලාපය හා ෙැ රට බතත් කලාපය දගාද සපහා සුදුසු පරබද් බගශ
බදුල්ල, නුදරඑළිය, ොතබල් සහ ෙහනුදර දිස්තරික්කදල ගරීන්  ල දගාකළ හැකශ ෙල් පිබපබ කාලදලදී
දායුබගෝලීය උෂ්යත්දය බසශඅා ක 30 ට දඩා දැඩි බබීිදය යුතුයශ
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බහීඳින් ජල දහබයක් සහිත පාාු   ලශඑච්ශ අගය 6-7ක් දබ දැිතබලෝෙ පස දගාද සපහා සුදුසුයශ රනිල
බ ෝගයක් බැිදන් නිසරු පසක ුවද බහීඳින් දර්ධබය වීබම් හැ. යාද ඇතශ

වගාීනටයුතු

සිටුවියීයුතුීනාලය
අබබකුත් පරබද් දල යල සහ ෙහ කන්බ බ බක්දීෙ කන්බ බ ෝගයක් බලස දගාකළ හැකශ නුදරඑළිය
පරබද් බේ ගරීන්  ලස් දගාද සපහා බබීදැම්බර් අග බහෝ බ සැම්බර් ල්ල් කාලය සුදුසු බගශ පරො වී
ක්බෂේත්රබේ සිටුවීබෙන් ීජජ අස්දැන්බ බලාබපීබරීත්තු වූ පරිදි ලබා ගැනීෙට බබීහැ.  බගශ

වගාීබිමක්

බිම්ී ැනසීම
ෙබා ජල දහබයක් සහිත බිෙක් බතෝරා ගැනීෙ සුදුසුයශ ඉඩෙ බසශමීශ 25-30 ක් ගැඹුරට පස බපරලා කැට
බපීඩිකර සියුම් පසක් සකසා ගන්බශ පසුද බසශමීශ 15 ක් පෙය උසැති මීශ 1-1.5 ක් පෙය පළල, සුදුසු
දිග. න් යුතු උස් පාත්ති සා ා ීජජ සිටුවීෙ කළ හැකශ
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බීජීසිටුවීභම්ීප්රතරය
ප්රිමිතීප්ීරභේදය - බසශමීශ 40 × බසශමීශ 10
අප්රිමිතීප්ීභ
ර ේදය - බසශමීශ 45 × බසශමීශ 30
ඉහත පරතරයට එක් ස්ථාබයක ීජජ බ ක බැගින් සිටුවීෙ කළ හැ. ය.

බීජීප්ැල

ර ායනිනීභප්ොභහොරීනිර්භද්ශය
බපීබහීර බයදිය යුතු
බහක්ටයාර එකකට . බලෝ ගරෑම්
අදස්ථා
ටි්රපල්
ිතයුබර්ට්
යූරියා

සුපර්

ඔෆ්

බපීස්බප්ත ට්

බපීටෑෂ්

110

275

75

110

--

75

මූිතක බපීබහීර
(සිටුවීෙට බපර)
බ දබ බයදීෙ
(සිටුදා සති 2 – 3
පසු)

ජලී ම්ප්ාද ය
දගාබග ල්ල් කාලබේදී බහීප ජල සැපයුෙක් ලබාබ න්බන් බම් ාක දර්ධබය පර ස්ථද සිදුබගශ කරල් හට
ගන්බා කාලදලදී පරොයදත් ජල සැපයුෙ අද ය බගශ

වල්ීමර්ධ ය

දර්ධබබේ ල්ල් අදධිබේදී ීජජ පැළ කුඩා බැිදන් දල් පැළ පාලබය . ීමෙ ිදබ ේෂබයන්ෙ කළ යුතුයශ

4

එබෙන්ෙ ෙතුපිට බපීබහීර බයදීෙට පරථෙබයන් බහීඳින් දල් ෙර්ධබය . ීමෙ අතයාද ය බගශ බ ෝගබේ
බපෝෂක ාිදතය කාර්යක්ෂෙද . ීමෙ සපහා දල් ෙර්ධබය අතයාද ය බගශ

ප්ළිභබෝධ

ප්ලිභබෝධීහානි
කරල් ිදදිබ පණුදා, පතර කිනන්බා, ගරීන්  ල දගාදට හානිකරබ පරධාබ කෘමීන්යශ කරල් ිදදිබ පණුදාබේ
හානිය දළක්දා ගැනීෙට ෙල් පි ලෙ ආරම් වීෙත් සෙඟ නිර්බද්ශිත කෘිතබා කයක් බයදිය යුතුයශ පතර
කිනන්බාබේ හානියට නිර්බද්ශිත කෘිතබා කයක් (ඇබෙැක්ටීන න්) ල්ල් කාලබේදී බයදිය යුතුයශ

නරල්ීවිදි ීප්නුීහානිය

අ ්වනුීභ ලීම
ගී්රන්  ල දල කරල් අස්දැන්බ බලස ලබා ගනීශ පරිබ ෝජබයට ගන්බා ආකාරය අනුද අස්දනු බබලබ
අදස්ථාද තීරයය කළ යුතුයශ බම් අනුද ගරීන්  ල බම්රූ සහ බබීබම්රූ කරල් යබ පරධාබ අදධි බ බකහිෙ
අස්දනු බබලීෙ බකබර්ශ දයාජබයක් බලස පරිබ ෝජබයට ගන්බන් බම් බබීබම්රූ කරල් උපරිෙ දිගට
දර්ධබය වූ පසු බබලා ගත යුතුයශ බබීබහෝ ිදට ගරීන්  ල බම්රූ ීජජ පරිබ ෝජබයට ගන්බා බැිදන් කරල්
බහීඳින් බම්රූ අදස්ථාද බතක් තැබිය යුතුයශ

5

බෙහිදී කරල පිීමෙ සම්.ර්යවී කරබල් පිට ආදරයය දුඹුරු දර්යබයන් යුතුවී රැළි ස්ද ාදයක් ගත් පසු
අස්දනු බබලීෙ කළ යුතුයශ බම් අදස්ථාබග ීජජ ත බකීළ පැහැති ත ස්ද ාදබයන් යුක්තයශ සියළුෙ
කරල් එකදර බම්ීමෙක් සිදු බබීදබ නිසා පරියත කරල් බතෝරා බබිතය යුතුයශ අපරිිතත ගරීන්  ල දර්ගදල
බෙබලස . හිප දාරයක් අස්දනු බබලීෙ කළ හැකශ

6

අ ්වැන් ප
පරිිතත පබ
ර ද - 2.5 බටීන්/බහක්
අපරිිතත පබ
ර ද - 4 බටීන්/බහක්

ප්සුීඅ ්වනුී ැනසීම
අස්දනු බබලීබෙන් පසුද බදන් කර ගන්බා ීජජ හිරුඑළිබේ ිදයළා ගත යුතුයශ
බහීඳින් ිදයළුණු ීජජ දාතා රය සහිත පිරිසිදු ඇසුරුම්දල ඇසිීමෙ දැ ගත්යශ
අක්කරයක ගරීන්  ල දගාද සපහා යබ නිෂ්පා බ ිදය ෙ පහත දවේබග ැක්බගශ

7

8

