ලීක්ස් ( Leeks)
හැඳින්වීම
කුලය - ලිලියේසියේ
උද්භිද විදයාත්මකමන

ම - Allium porrum

ප්රභේද - ලාප් යලෝන්ග් සමර්
ලීක්ස් (Allium porrum) ලිලියේසියේ කුලයට අයත් ය ෝගයකි. යසෞමය යශගුණයයක් සිත ්රයශගලල
ය ොඳින් ලැයේ. උච්චත්ලය මීටර් 1000-2000 ා ලාර්ෂික ලර්ෂාප නය මිලි මීටර් 2500-5000 ලන උඩරට
ය ත් කලාපයේ යමම ය ෝගය ලඩාත් ය ොඳින් ලගා කල ැකිය.

උච්චත්ලය මීටර් 1000 - 1500 ක් ා ලර්ෂාප නය මිලි මීටර් 1500-2250 පමය ලන උඩරට අ රමැදි
කලාපයේද යමම ය ෝගය ලගා කිරීම සඳ ා වි ලයක් පලතී. ලීක්ස් ලගාලකින් මාස 4 1/2 - 5 1/2 ක් පමය
කාලයකදී අස්ලනු ලබාග
ැකියේ. නුලරඑළිය ්රයශගයේ යගොවීන් යබොය ෝවිට ලීක්ස්, බීට්, කැරට් ා
සලාද සමඟ මිශ්ර ය ෝගයක් යලස ලගායකොට භූමියේ ඵලදායි ාලය ලැඩිකර ගනී.

නුලරඑළිය ්රයශගයේ ලසර ුරරාම ලගා කල ැකි අ ර පා ු  ය මනය ය ොඳින් පැලතීමත් කාබික
යපොය ොර ්රමායලත්ල යයදීමත් ලැදගත්යේ. යමම ය ෝගයේ 30% ක පමය පසු අස්ලනු ාියක් ඇ ත්
අපනයනය සඳ ා ය ොඳ වි ලයක් ඇ . දැනට මාලදිලයින ා මැදයපරදිග රටලලට අපනයනය කරයි.
නුලරඑළිය දිස්ත්රික්කය ළ ම ළු ල ලීක්ස් ිෂ්පාදනයයන් 90% ක් පමය ිපදලන අ ර ලසර ුරරාම ලගාල
දැකිය ැකිය.
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උද්භිද විදයාත්මකමන ලක් ණ
ලීක්ස් යසමින් ලර්ධනය ලන, ඒක බීජ පත්රී ගාකයක් ලන අ ර අයනකුත් ලිලියේසියේ ය ෝග යමන් බල්බ
යනොදරයි. ශී යශගුණය ත්ත්ල ලලට, අයනකුත් එම කුලයේ ය ෝග ලලට ලඩා ඉ ම ්රතිරයරෝධයක්
දක්ලයි. ලීක්ස් ලල ලර්ධක ලර්ධනය සඳ ා යස.අ ගක 20 ක ්රගස් උෂ්යත්ලයක් අලගය යේ.

ලීක්ස් මල් ට ගැනීම සඳ ා ලසන්තීකරයය සිදුවිය යුළ ය. එය ත් ශ්රී ල කායේ ත්ත්ල යටයත් මල් ට
ගැනීම සිදු වුලද බීජ ට යනොගනී. ලීක්ස් ුරෂ්ප ලා යරෝස පැ ැයේ සිට ද දම් පැ ැය දක්ලා ලර්ය දරයි.
ඒලා කෘමිකාමී පරාගයයක් සිත ය. යස.අ ගක 20 - 30 ක් ලැි උෂ්යත්ලලලදී පරාගයය, ස යසේචනය ා
බීජ යම්රීම ිසි පරිදි සිදු යනොයේ. යමිත ්රතිර ලය ලන්යන් බීජ ස ්යාල අ ව වීමයි.

ලීක්ස් වල භ ෝ ණ අගය (වියලි බර ග්රෑම 100 න)
ස ඝටකය
ගක්
ය්ර
න්
කැල

අඩ ුණ ්රමායය
කැලරි 29
ග්රෑම් 02
ග්රෑම් 1.4
මිලි ග්රෑම් 70
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යකඩ
කැයරොටීන්
යමින්
රයියබොෆ්යල
ියැසීන්
විටමින්

මිලි ග්රෑම් 7.5
මිලි ග්රෑම් 1.8
මිලි ග්රෑම් 0.07
මිලි ග්රෑම් 0.11
මිලි ග්රෑම් 0.8
මිලි ග්රෑම් 29

නිර්භද්ශිත ප්රභේද
“ලාප් යලෝන්ග් සමර්“ ිර්යශශි එකම ්රයදදයයි. එය යගොවීන් අ ර ජන්රිය වකලකි. යමිත ද යකොම
පැ ැතිර දිුණ, පටු ා සෘජු පත්ර ටගනී. කඳ යකොම පාටට ුරු  සුදු පැ ැතිරය.

වගා නටයුතු
ස
දිරා යන කාබික ද්රලය අඩ ුණ ී..එච් අගය 5-6 අ ර වක පස ඉ ා සුදුසුයි.

තවා

ලීක්ස් විවිධ ක්යෂේත්ර ත්ත්ලයන්ට රයරොත්ළ  යදන ගක්තිරමත් ය ෝගයක් වුලද ලායන්දී බීජ පැම සඳ ා
වියගේෂ අලධානයක් යයොළුකල යුළ ය. බීජ ්රයරෝ යය වී ලැයබන පැම ඉ ාම කුඩා ලන අ ර ලර්ධනය ද
ඉ ා යසයමන් සිදුයේ.

යමම පැමයක් ක්යෂේත්රයේ සිටුවීමට අලගය ්රමායයට ලැීමමට මාස 2 - 2 1/2 ක් පමය ග යේ.
ලාන පිළියයල කිරීම
1. පයසේ ී..එච්. අගය 5 ට ලඩා අ වනම් යඩොලමයිට්/අ ලුරණු 2 t/ha (200g / m2) පමය පසට මිශ්ර කම
යුළ ය.
2. ලායන් පස ඉ ා සියුම්ල සකස් කම යුළ ය.
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3. මීටර් 1 පමල යස.මීටර් 20 පමය උස් මට්ටම් කරන ලද පාත්තිර සකස් කම යුළ ය.
4.දිරාගිය යගොම යපොය ොර 1 kg/ m2 ා ට්රිපල් සුපර් යපොස්යෆේට් 28 kg/ m2 ලන යලස ලානට එක් කර මූල
මණ්ඩල කලාපයේ ගැඹුරට පමයක් ය ොඳින් මිශ්ර කම යුළ ය.

5. යප්ලි අනුල බීජ දමන්යන් නම් යස.මී. 15 ක පර රයට යප්ලි යයදිය යුළ  අ ර බීජ විසුු වීමට ද
අනුම යකයර්.
6. වියළි කාලුණයයක් පලතී නම් බීජ පැමලන ළ ු  දිනප ා ජල සම්පාදනය කම යුළ ය.

බීජ අවශ්යතාවය
ය ක්ටයාරයකට බීජ ග්රෑම් 3750 ක් පමය අලගය යේ. අලගය සම්ූරර්ය බීජ ්රමාය යපෞශගලික අ ගය
මඟින් ආනයනය යකයර්. ලාර්ෂික ළු ල බීජ අලගය ාලය කි.්ෑ 7900 ක් පමය යේ.
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බිම සැනසීම
සියුම් ලයනයක් ලැයබන පරිදි යස.මී. 30-40 ක් පමය ගැඹුරට පස යපරලීම ා සකස් කිරීම අලගයයේ.
යකොම්යපෝස්ට් ය ෝ යගොම යපොය ොර යම.යටොන් 10-20 ක් පමය ය ක්ටයාරයකට යයදිය යුළ ය.
පස ආම්ලික නම් ලානට යයදූ ආකාරයටම අ ලුරණු/යඩොලමයිට් යයදිය යුළ ය. මීටර් 1 ක් පමය පමලට
ා ප සු දිගකට උස් පාත්තිර සකසා ග යුළ ය.

ැළ සිටුවීම
ය ොඳින් ියරෝගීල ලැ වණු පැම ගලලා ඒලායේ ළුල් යකමලර ා පත්ර යකමලර කපා දමා යප්ළි අ ර
පර රය යස.මී. 15 ක් ා පැම අ ර පර රය යස.මී. 10 ක් ලනයලස පාත්තිරලල සිටුලා ග යුළ ය.

භ ොභහොර භයදීම
රසායික යපොය ොර (ය ක්ටයාරයකට කියලෝග්රෑම්)
මූලික යපොය ොර
සිටුලා මාසයයන්
සිටුලා මාස 2න්
සිටුලා මාස 3න්
සිටුලා මාස 4න්

යූරියා
85
85
85
85
85

TSP
270
-

MOP
50
50
50

ජල සම ාද ය
අම රල ජල සම්පාදනය කිරීයම් අලගය ාලය ලර්ෂාප න රටාල ම රඳා පලතී. ලර්ෂාල යනොමැතිර
කාලලලදී අලු පැම සිටවක පාත්තිරලලට ළුල් දින 4 ළ ම දිනප ා ජල සම්පාදනය කම යුළ ය.

වල් මර්ධ ය
සිටුලා සතිර 2 ට පසු අතිරන් ලල් යනලීම සිදුකම ැක. යපොය ොර යයදීමට කලින් ලල් යනලිය යුළ ය.
යපොය ොර යයොදන අලස් ායේදීම පැම ළුලට පස් එකළ  කිරීම කම යුළ ය. යමය පැම සෘජුල බා
ගැනීමටත්, දණ්ඩ ලඩා දිුණල ා සුදු පැ ැයයන් බා ගැනීමටත් උපකාරී යේ.
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අස්වනු භ ලීම
අස්ලනු යනලීම සඳ ා මාස 4 1/2 - 5 1/2 ක් පමය ග යේ. අස්ලනු යනලා ගැනීයම්දී පමළුල පස බුු ල්
කර ළුල් සමග කඳ යනොකැයඩන යසේ ලීක්ස් ගලලා ග යුළ ය. අස්ලැන්න ය ක්ටයාරයකට යටොන් 40-60
ක් පමය ලබාග
ැකිය. අස්ලනු ප්ලාස්ටික් කූඩලල අසුරා යලමඳයපොලට යැවීයමන් පසු අස්ලනු ාිය
අලම කර ග
ැකිය.
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