ඉන්නල
(Coleus Rotundifollius හ ෝ SolenastemonRotundifolius)
හැදින්වීම
අප්රිකාවේහසම්භවය වම ලමකාකාවේ , ඉන්දිවේ , චීනව, ජේ ේමදූපත් කටම දුන් ේදීමඇතිමඉන්නකමලිබිවේහසකුකවටම
අවත්ම නමඅතරමඋද්භිතමවිද්යේත්වකාව SolenastemonRotundifolius හක්ම දුන් නුමකැහේ.මහද්ශීව ම
ඉන්නකම්ඳ ේමඉන්නකමඉල්ලුවක්මප තිනමඅතරමඑවමඅද්මවිහද්ශමවිනිවවමඋපවනම්භවප්රද්ේිකකාවමහන නම
අපනවනමහ ෝගවකි.
ප ෝෂණ වටිනාකම
්ාඝටකාවව

ප්රවේයව

හතතවනව

72.9 - 77.6

කාවේහ ෝ ිකහේට්්්

19.7 - 23.4

හප්රෝටීනන්

1.3 - 1.46

හභවද්ව

0.3 - 0.6

තන්තු

0.4 - 0.87

ඛණිජ

0.9 - 1.07

ඛණිජම ර්ග

(mg / 100g)

කාවැල්සිවභව

17.0 mg

වකාවඩ

6.0 mg

විටමින්

(mg / 100g)

තවමින්

0.05 mg

රිකහ ෝෆ්වින්

0.02 mg

වගාවට සුදුසු ප්රපේශ
හතත්මකාවකේපවටමඋරුවවුමහ ෝගවක්මවුමඉන්නකමගේල්ක, කාවළුතර, හකාව ළඹ, ගභවප , වේතහල්, වේතර,
රත්නපුරම ැනිමදි්්ත්රික්කාවම කත්මකුරුය ගක, ේරිවහප කම ැනිමඅතරවැදි කාවකේපම කත්මඅභවපේරම ැනිමවිවළිම
ප්රහද්ශම කත්ම ගේමහකාවහර්.
හභවමහ ෝගවම්ඳ ේමජකම
සුදුසුමහස.

නවමහ දින්මසිදු නම්ැ ැල්ලුම ැලිම්හිතමහකෝවමප්ක්මඉන්නකම ගේ න්ම්ද් ේම

ඉන්නල ප්රපේද
හද්ශීව මප්රචලලිතමඉන්නකම ර්ගමහද්කාවකි.
1. දිගටිමඉන්නක
2. හ ෝකමඉන්නක

හ ෝකමඉන්නක

දිගටිමඉන්නක

හ ෝකම ර්ගවම"බිනරි"මනමින්මනිකුත්මකාවරමඇතිමඅතරමහවවටම ැඩිමරුච්කාවත් වක්මද්ක් ික.
ඉන්නල වගා කිරීපේ කාලය
දි ිකහන්මහතත්මකාවකේපහේමඉන්නකම ගේමකාවරනුහේමවල්මකාවන්නහේම ැසිම්වගමජුනිම-මජුලිමවේ්ම කව.
විවළිම ේමඅතරවැදිමකාවකේප කම ගේ ම්්ථේපනවමකාවරන්හන්මව ම ැසිම්වඟම්ැප්තැභව ර්ම-මඔක්හතෝ ර්මවේ්ම
තුකව.
බීජ අල පේරීම හා තවාන් දැමීම
පසුගිවමකාවන්නහේමඅ්් ැන්හනන්මනීහරෝගීමබීජමඅකමහතෝරේමහගනම ැලිම්හිතමහකෝවමප්කාවම් දු ත ේනකාවම
ත ේන්මද්ැමිවමයුතුව.මසිටු ලවටම කේහප හර ත්තුම නමක්හ ේත්රහේමප්රවේයහවන් 12 - 15%ම ප්රිවකාවම
ත ේනක්මඇතිමකිරීව.හරෝපයමද්ර යමඅ ශයතේ වමිරරිව්ේ ගැනීවටමඅ ශයව.ත ේහන්ම ර්ගමීටටර්ම04මකාවටම
මූලිකාවමහප හ රමමිශ්රයව





දිරූමහග වමකූඩේම2 - 3
යූරිවේම15 g
ත්රිත් මසුපර්මහප ්්හප්ට්ම40 g
මියුරිහේට්මඔෆ්මහප ට ්ම25g

එකාව කකාවමඑකාවමඅකවම ැඟින්මඅාකුරමඇද්ද්වූමබීජමපැකමඅගල්ම6 පරතරහවන්මසිටුවිවමයුතුව. ත ේහන්ම ව්ම
්තිම3 - 6මඅතරදීමග මමූත්රම50 : ජකවම50මදිවකාවකමද්ර නවක්මහවදීහවන් ද්ඩුම ර්ධනවමඉක්වන්ම ේමසීග්රමකාවළම
ැකාව.මඑහ්ේමනැතිනභවමත ේහන්ම ව්ම්තිම2 - 3මන් පසු මත ේහන්ම ර්ගමීටටරවකාවටමයුරිවේම10g ් ම
මියුරිහේට්මඔෆ්මහප ට ්ම10g හප්ළි අතරටමහවදිවම ැකාව.
්තිම6 - 8 දීමපළමුමද්ඩුමඅ්් ැන්නමසිදු ලවම්ද් ේමක ේගතම ැකාව.
බිේ සැකසීම හා වගා ක්රම
ඉන්නකමහ ෝගහේමඅකම ර්ධනවටමඋච්තමහක්ම්ැකාවහ්නමඕන වම්ැ ැල්ලුමපේාශුමපරි්රවකාවමහ ෝගව ැඩිම
අ්් නුක ේහද්.මපේත්තිවකාවමහ ෝම්වතකේමභූමිවකාවම ගේකාවරම ර්ධනවත්ම්වගමප්් කාකිරීවමඉන්නකමහ ෝගවම
ිරහිට ලහභවමමූලිකාවමසිද්ධේන්තවමහ ික.මහභවමඅනු ම ගේමසිටු න ගේමරටේ , කාවන්නවම ේමකාවකේපවමඅනු මවිවිධම
වුම ගේමක්රවවන්මඅනු ර්තනවම ලමඇත.ම

පරතරව
වකමකාවන්නහේදීම ැඩිමපරතරවකින්ම(30 හ්.ීටමx 30 හ්.ීට)මදික්වූමරිකිලිමයේවිතවද් ව මකාවන්නහේදීමඅඩුම
පරතරවකින්ද්ම(15 හ්.ීට.මx 15 හ්.ීට.)මහකාවටිමරිකිලිද්මයේවිතේ කාවරික

ස් ලංකිරීම
වල්මිරපීවටමහපරමහප හ රමයේවිතේමකාවකමයුතුව.මහ ෝගවමකාව ම ලමපරිනතම නමඅ ්්ථේ ම නවිට අ වම
ශහවන්මතුන්ම තේ ක්මප්්මකාකිරීහවන්මගුයේත්වකාවමඅ්් ැන්නක්මක ේගතම ැකාව.
ප ොපහොර නිර්පේශය
ර්ගව

හව ද්නමකාවේකව

ර්ගවම/මප්රවේයව

ප්රවේයව

හුණුමහවදීව

සිටු ලවටම්තිම2
හපර

කාවේ නිකාවම
හප හ ර

සිටු ලවටමදිනම3 - කුකුල්මහප හ රමහ ෝමහග වම 10 හ ක්ටවේරවකාවටම
හප හ ර
5 හපර
හට න්

ර්ේවනිකාවමහප හ ර

හඩකවිකට්ම/මඅළුමහුණු

1 - 2 හ ක්ටවේරවකාවටම
හට න්

ර්ගවම් මප්රවේයවමකිහකෝ/ම හපෝ කාවමප්රවේයවම
හ ක්.
කිහකෝ/මහ ක්
යුරිවේ

TSP

MOP

N

P2O5

K2O

සිටු ලවටමහපර

-

150

-

-

70

-

සිටු ලවටම්තිම2 පසු

65

-

60

30

-

35

සිටු ලවටම්තිම6-8 පසු

65

-

90

30

-

55

සිටු ලවටම්තිම10-12 පසු

-

-

60

60

-

35

මුළුමප්රවේයව

130

150

210

60

70

125




හඩ කවිකට්මහවදිවමයුත්හත්මPH < 5
කුකුල්මහප හ රමහවද්ිකමනභවමTSP ් මMOP 25% අඩුමවිවමයුතුව.

පරෝග හා ලිප ෝධ ාලනය
ඉන්නකම ගේ ක්ම්ද් ේමහද්ශීව ම ඳුනේගත්ම ැද්ගත්ම නමහරෝගම ේමකාවෘමිම ේනිම ර්තේ ල හන වැත.මනමුත්ම

එකාවවමභුමිහේමදිගටවම ගේමකාවරනමවිටම ටපනුමවඟින්මමූකමගැටිතිමඇතිම ලව නි්ේමශේකාවහේම ර්ධනවමදුර් කම ලම
වැරීමවේවමසිදුහස.
හවවමවග ැරීවටමනීහරෝගීමබීජමඅකමයේවිතව, ැඩිමප්රවේයම ලින්මකාවේ නිකාවමහප හ ර යේවිතව, සිටු ලවටම
හපරමකුහර්ටර්ම ැනිම ටපනුමනේශකාවවක්මප්ටමඑක්මකිරීවමසිදුමකාවළ ැකාව.
අස්වනු පනලීම
ඉන්නකමකාවන්නමහ ෝගවක්ම ැවින්ම ර්ධනමරටේහසමඅ ්න්මයේගහේදීමපත්රමකාව මපේටටම ැහර්. අ්් නුම
හනලීවටමප්රවේද්මවු හ ත්මඅක කමිරටිම්් යේ වමඅඩුම ලවත්මපැළම ලවත් සිදුහස.
අස්වැන්න
හ ඳින්මනඩත්තුමකාවළම ගේ කින්මඅක්කාවරම01 න්මහට න්ම4 - 5 පවයමඅ්් ැන්නක්මක ේගතම ැකාව.

