වැටක ොළු (Luffa)

උද්භිත විද්යාත්මක
මා
කුල - කු ර්බිකේසි

- ලුප්ෆාඇකියුටැන්ගියුලා (Luffaacutangula)

වැටක ොළු ඉතා ජනප්රිය එ වළවළු ක ෝගය එකි. වය එ පහත රට විය එළි අතර මැදි හා කතත්
කතත් හා අතර මැද ළාපය එන් හී ද ආර්ථි ක ෝගය එක් වශකය එන් වගාකේ.

ලාප වල ද, මැද රට

නිර්කද්ශිත ප්රකේද්
එල් . ඒ 33

අදුරු තද ක ොළ පැහැති දිගටි

රල් හටගන්නා ප්රකදදය එකි.

ආසිරි

කමය එ නව නිර්කේශීත වැටක ොළු ප්රකහදදය එි.. කනන්ටි ීටටර් 30 පමණ දිගකින් යුත් රල් හට ගනී. දැනට
නිර්කේශිත වල්. ඒ 33 වැටක ොළු ප්රකදදය එට වාා වැි පාරික ෝගි රුචිය එක් කමම ප්රකදදය එට තිකේ.
කහක්ටය එාරය එ ට කමට්රික් කටොන් 8 පමණ නාමානය අනවවැන්නක් ල ා ගත හැකිය එ.
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ගන්කමොරුව ආරි

කමය එ නව නිර්කේශීත වැටක ොළු ප්රකහදදය එි.. රල
ර ග්රෑම් 450 පමණ කේ. කන.ීට 46 පමණ දිගකින්
යුත් රල් හට ගනී.අනවවනු කනලීමට ගත වන ාලය එ දින 40 - 46 ත් අතර කේ. අනවවනු ප්රමාණය එ
කහ.කම.කටො.30 පමණ කේ.

කද්ශගුණි

අවශයතා

උෂවණ කේශගුණි තත්ව ප්රිය එ රන ක ෝගය එකි. හුදුදු මටමටකම් ට ට ීටටර් 500 පමණ උනව වූ ප්රකේශ දක්වා
නාර්ථ ව වැටක ොළු වගා ළ හැකිය එ. තද වර්ෂාව නහිත ාලගුණි තත්ව වගාවට හිත ර කනොකේ.

පස

ඉතා කහොදින් ජලය එ ැන ය එන ා නි
5.5 -7.5 පමණ වීම කය එෝගය කේ.

වගා

ද්රවය අාගගු වැි  කලෝම් පනක් වගාවට ුදදුුදය එ. පකනහි ී..ව්.. අගය එ

ාල

කතත් ලාපකේ වනර පුරාම ද විය එළි ලාපකේ මහ න්නකේ දී ප්රධාාන වශකය එන් වැටක ොළු වගා කේ.
ය එල න්නකේ ජල නම්පාදනය එ ය එටකත් විය එළි ලාී.ය එ ප්රකේශ වල කමම ක ෝගය එ නාර්ථ ව වගා ළ
හැකිය එ. ක කනද වුව ද තද වර්ෂාව නහිත ාලගුණි තත්ව පවතින ාල සීමාවන් මගහරවා වගා ල
යුතුය එ.

බිම් සැ සී
බිම් කපරළා ැට කපොි ර ගන්න. ඉන් පුද කනන්ටිීටටර් 30 x 30 x 30 ප්රමාණකේ වල වල් නිය එමිත
පරතරය එට න නා ගන්න. වගාව තුල අනවශය පරිදි ජලය එ රදා ට ටීම වල ා ගැනීම නදහා ගැඹුරු ානු
කිහිපය එක් ද න නව ර ගන්න.

බීජ අවශ තාව
කහක්ටය එාරය එ ට කි.ග්රෑ. 3

පරතර
ීටටර් 1.5 x 1.5

බීජ සිටුවී
න නා ගත් වල වල් වලට කහොදින් දිරාපත් වු ා නි කපොකහොර කාය එක් පමණ ැගින් දමා මතුපිට පනව
නමග ළවම් රන්න. බීජ ට ටු වීමට දින 2 – 3 කපර නිය එමිත පරිදි මූි  කපොකහොරද, වලට කය එොදා පනට
මිශ්ර රන්න.
වක් වල වකිකන ට තරමක් දුරින් බීජ 3 - 4 පමණ කනන්ටිීටටර් 2 - 3 ගැඹුරින් ට ටුවන්න. ඉන්පුද ට ට
වූ බීජ වලට කහොදින් ජලය එ නපය එන්න.
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පැල තුනී කිරී
බීජ පැල වී නති 2 පමණ ගත වු වක් නවථානය එ

පැල 2 පමණක් ඉතිරි

ර කනුද පැල ගලවා දමන්න.

වැල් පුහුණු කිරී
වැටක ොළු වගාවකින් නාර්ථ ප්රතිලල ල ා ගැනීම නදහා ීටටර් 2 පමණ උන පන්දලම ට වැල් කය එොහු
ළ යුතුි.. කම් නදහා ීටටර් 3 පමණ පරතරය එට ශක්තිමත් ණු ට ටුවා ඒ මත ලණුවි න් කහෝ ම්බි වි න්
පන්දලම න නා ගත හැකිය එ. පන්දලම දක්වා වැකලහි ප්රධාාන කදන් හටගන්නා අගකර ඉවත් රන්න.
කගවතු වලට වැටක ොළු වගා

රන විට

ම්බි වැට ට වුව ද වැල් ය එැවීම

කපොක ොර ක දී

බීජ ට ටුවීම නදහා න නා ගත් වල වල් වලට කය එදිය එ යුතු
අන්දමට රනාය එනි කපොකහොර ද කය එොදන්න.

ා නි

ළ හැකිය එ.

කපොකහොර වලට අමතරව පහත නදහන්

යූරි ා
ක ක් / කි.ග්රෑ.

ත්රිත්මකව සුපර් කපොස්කප්ේ
ක ක් / කි.ග්රෑ.

මියුරිකේේ ඔෆ් කපොටෑෂ්
ක ක් / කි.ග්රෑ.

75

200

60

පැල මතු වී නති 4 දී

75

-

60

පැල මතු වී නති 8 දී

75

-

60

ක දි යුතු
මූි 

ාල

කපොකහොර

වැටක ොළු වලට ඇත්කත් කනොගැඹුරු හුල පේධාතිය එකි. වනිනා වල් පැලෑටි පාලනය එ කිරීකම් දී හුල් වලට
හානි කනොවන පරිදි ටයුතු කිරීමට වග ලා ගන්න.

ෘමි ා කරෝග පාලම
ඉල් ැස්සා
පළතුරු මැනවනා කග් කීටි.න් විට න් වැටක ොළු රල තුල ට දු රන හානිය එ නිනා රල් කණු වී ය එි.. කමම
හානිය එ වල ා ගැනීමට ෘමි නාශ කය එදීම අතයාවශය කනොකේ. කනන්ටිීටටර් 15 පළල හා කනන්ටිීටටර්
40 පමණ දිග කදපැත්කතන් ම විවෘත වූ කපොි තින් ැ ි  වි න් ලපටි රල් ආවරණය එ රන්න. කමම
කපොි තින් ැ ි  කගෝනි ලණු වි න් නටුවට කහෝ වැලට ගැට ගනන්න. වමගින් ලල ආරක්ෂා කේ.
අවුල කපෝරා ෘමි ා
ක ෝගය එ ලපටි අවධිකේ දී පත්ර වලට හානි රි.. ෘමිනාශ ය එක් කම් නදහා කය එදිය එ හැකිය එ.
පකනහි දිගු ලය එක් ජලය එ රදා පැවතුන කහොත් පාහුල ප්රකේශය එ දිි ර වර්ග නිනා කණු වීම ට ාජනය එ විය එ
හැකිය එ. නිර්කේශිත දිි ර නාශ ය එක් වැල පාහුල ප්රකේශය එට කය එදීම හා පකනහි ජලවහනය එ දියුණු කිරීම
මගින් කමම තත්වය එ මග හරවා ගත හැකිය එ.

අස්වැන්ම කමලී
කම්රීමට ප්රථම රල් කනලා ගන්න. ක ෝගකේ වය එන දින 60 – 70 දී පළහු අනවවැන්න ල ා ගත හැකිය එ.
ඉන් පුද දින 4 පමණ වරක් ැගින් මාන 1 - 2 පමණ ාලය එක් තුල දී අනවවනු වාර 10 – 15 පමණ කනලා
ගැනීමට පිළිවන.

අස්වැන්ම සැ සී

කනලා ගත් රල් මතට තද හිරු රැනව වැටීකමන් වල ා ගන්න.
වාතාශ්රය එ ලැක න පරිදි ූා වල අුදරන්න.

රල් වලට හානි කනොවන කනද කහොදින්
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