න ෝන ෝල් (Knol-khol)

හැඳින්වීම
කුලය - කෘසිපරේසිරේ
උද්භිද විදයාත්මකම
ම - (Brassica oleraceae ver.caulorapa)
ප්රනේද - අේලි වයිට් වියානා, අේලි පේපල් වියානා සහ රෙමුහුම් වේග
රගෝවා කුලයට අයත් ර ෝගයක් වන රනෝරකෝල් වාේෂික එළවළුවක් රලස වගා කිරීම සිදු කරයි. උඩරට
ප්රරශයරේ වවරවන අරනකුත් එළවළු ර ෝග සමඟ මිශ්ර වගාවක් රලස හහුලව ෙවකිය හවකි අතර තනි
වගාවක් රලස එතරම් ප්රචලලිත නවත.

පරසේ මට්ටමට ආසන්නව, පසට ඉහලින් පිහිටන ආහාර තවන්පත් වීරමන් වියාල වූ මාාංයල යාක කඳ
එළවළුවක් රලස ආහාරයට ගනී. රමම මාාංයල කඳ ප්රරශයරයහි පවහවිලලි ප්ර පාෙ කවළවල් ෙවකිය හවකි
අතර ප්ර ඉි  සහිත සවව ාවයක් සහිතය. ප්ර කරඳන් ඉවතට වවරේ.

පාාංශු සහ නද්ශගුණි

අවශයතා

කාහනික ද්රවය හහුල, ඉතා රහොඳ ජලවහනයක් සහිත පී.එච්. අගය 5.5 ක් පමණවන පසක් වගාව සඳහා
වඩාත් සුදුසුය.
රනෝරකෝල් වගාව සඳහා වඩා සුදුසු වන්රන් අප රරට් උඩරට ප්රරශයයයි. උඩරට රතත් කලාපයට හා
අතරමවිල කලාපයට අයත් නුවරඑළිය, මහනුවර හා හදුල්ල ිලසවත්රික්ක වල රමම ර ෝගය රහොඳින් වේධනය
රේ.
රනෝරකෝල් වල අලය රලස වයවහාර වන මාාංයල කඳ වේධනය වීම සඳහා ිලවා රාත්රී වව උ උණවණත්ව
රවනසක් පවවතීම වවෙගත් රේ. රමම ර ෝගය මවෙරට හා පහතරට ප්රරශයවලෙ මහ කන්නරේී  වගා කිරීම
සිදු කරයි.

වගා

ටයුතු

සිටුවිය යුතු

ාලය

මහ කන්නය වඩාත් සුදුසුරේ. තවාන් ෙවමීම අරගෝසවතු මවෙී  පමණ ආරම් කළ යුතු අතර බීජ පවළ
ක්රණේ්රරේ සිුවවීම සව්තතවම්හේ මාසරේී  පමණ සිදු කළ යුතුය. ඔක්රතෝහේ හා ඉන්පසුව වගා කිරීරමන්
රහොඳින් වේධනය වූ මාාංයල කඳක් ලහා ගවනීම අපහසු විය හවකිය.

තවාන් සැ සීම
රගෝවා තවාන සවකසීමට සමාන රේ.

බීජ අවශයතාවය
රහක්ටයාරයක් සඳහා බීජ ග්රෑම් 500 ක් අවයය රේ.

ක්න ේත්රනේ  සිටුවීම
සති 3-4 ක් පමණ වයසවති රස.මී. 8-10 ක් පමණ උස, බීජ පවළ ක්රණේ්රරේ සිුවවීම සඳහා සුදුසු රේ.

පරතරය
ර්තලි අතර රස.මී. 30 හා පවළ අතර රස.මී. 10 කි. මිශ්ර වගාවක් රලස වගා කිරීරම්ී  පාත්ති ොරරේ රස.මී.
10 ක පරතරරයන් සිුවවයි.

රසායනි

නපොනහොර

සවපයිය යුතු රපෝණක ප්රමාණය රහක්ටයාරයකට කි.ග්රෑ. වලින්

සිුවවීමට රපර
සිුවවා සති 2 න්

N
40
40

P2O5
50
-

K2O
40
40

ඉහත රපෝණක ප්රමාණය ර ෝගයට ලහා ී මට පහත ආකාරයට රසායනික රපොරහොර රයිලය යුතුයි.
(රහක්ටයාරයකට කි.ඟ්රෑ)

සිුවවීමට රපර
සිුවවා සති 2 න්

යූරියා
85
85

TSP
110
-

MOP
65
65

ජලය සැපයීම
රහොඳ පාාංශු රතතමනයක් තිබීම අතයාවයය හවවින් අවයය පරිිල ජලය සවපීමම වවෙගත් රේ. එරහත් පස
ඉතා වියලි තත්ත්වරේ තිබියී  වව උපුර ජලය එකවර රයී ම මඟින් රනෝරකෝල් අල පිපිරීමකට ලක්වීමට
ඉඩ තිරේ.

වල් මර්ධ ය
සිුවවා සති 2-3 ී  පමණ වල් ගලවා ඉවත් කිරීම සුදුසු වන අතර, සති 4-5 පමණ ගත වූ පසු යාක මුලට පසව
එකතු කිරීම සුදුසුය.

අස්වනු න ලීම
සිුවවා ිලන 50-60 කී  පමණ අසවවවන්න රනලා ගත හවකිය. රනෝරකෝල් අල රම්රීරම්ී  රකඳි සහිත
සවව ාවය වව උ වන නිසා ගුණාත්මය අඩු වන හවවින් නියමිත කාලරේී  අසවවවන්න රනලිය යුතුය.

