මෑ කරල් ( Vegetable Cowpea)

ලෙගියුමිල ෝසිලේ කුෙයට හා විග් ා ඇන්ගියුකුලේටා විල ේෂයට :(Vigna anguiculate) අයත්ය.ලෙෙ
වැේ ආකාරය (Ses quipedalis) හා පඳුරු ආකාරය (එළවළු කව්පි.Unguiculata walp )ලෙස උප විල ේෂ 2
ක් ඇත.
දැනට නිර්දේශ කරන ලද ප්රදේද
වැල් ආකාරදේ මෑ ප්රදේද
ප්රලේද ෙක්ෂණ
1.හවරි ෙෑ ො ලකොළ පාට දිග (ලස.මි.45)සුෙට කරේය.
දි 60-70 කින් අස්වැන් ෙබා ගත හැක.

2.ලපොලළොන් ෙෑ
ො ලකොළ පාට හා දම් පාට සහිත ෙධ්යස්ථ දිග (ලස.මී.30) රළු පෘෂ්ඨයක් ඇති කරේය.

දි

60-70 කින් අස්වැන්

ෙබා ගත හැක

ගන්දනෝරුව මස් මෑ (ගන්දනෝරුව A9 මෑ)

කෘෂිකර්ෙ ලදපාර්තලම්න්තුලවන් නිකුත් කර ෙද ව ප්රලේදයයි. ලහ.ලටො.21 - 24 කට වැඩි අස්වැන් ක්
ෙබාලේ. දි 50දී පෙණ පෙමු අස්වැන් ල ලිය හැක. දිගු ොාං ෙ ලකොළ පැහැති කරෙකි.කරෙක සාො ය
දිග ලස.මී.64 ක් හා බර ග්රෑම් 30 ව අතර බීජ දුඹුරු පැේෙෙක් සහිත කහ පැහැ ලව්. ලගෙ කුණු වීලම්
ලරෝගයට ක්ලෂේත්රලේදි ප්රතිලරෝධිතාවයක් දක්ව පළමු ප්රලේදයයි. රසලයන් වැඩි අතර දිගු කාෙයක් කේ තබා
ගත හැක. එක් ලේ ගුණික කොපයකට සීො ල ොවී ොංකාව පුරාෙ වගා කෙ හැකිය.

පඳුරු ආකාරදේ මෑ ප්රදේද (Vigna unguiculata)
1.බුෂිටාලවෝ

ො ලකොළ පාට හා ෙධ්යස්ථ දිග කරේය.
(ලස.මි.20) දි 45-50 කින් අස්වැන් ෙබා ගත හැක.

2.ලසේ (අර්ධ් පරිමිතයි- තරෙක් වැේ ආකාර කරේ දම් පාට සහිත ෙධ්යස්ථ දිගකි. (ලස.මී.30) දි
වර්ධ්වයනි.)
කින් අස්වැන් ෙබා ගත හැක

50

3.බී.එස් (අර්ධ් පරිමිතයි - තරෙක් වැේ ආකාර කරේ ක්රීම් පැහැ ලව්. දි
වර්ධ්වයනි.)
ගත හැක.
4.පඳුරු ලපොලළොන් (අර්ධ් පරිමිතයි - තරෙක්
වැේ ආකාර වර්ධ්වයනි.)

45-50 කින් අස්වැන්

ෙබා

ළපටි කරේ ලකොළ පැහැති ව අතර දම් පැහැ ෙප ඇත.
ලම්රූ කරේ ක්රීම් පාටය.(ලස.මී.25) මි 45 කින්
අස්වැන් ෙබා ගත හැක.

වගා කල හැකි පරිසර තත්ව
මුහුදු ෙට්ටලම් සිට මීටර් 1000 ක් දක්වා ප්රලේ වෙ ලහොිනන් වගා කෙ හැක.පලසේ ී..එ්  පරාසය 5.5 - 6.0
අතර පැවතීෙ ලයෝගයය. බීජ ප්රලරෝහණය සහහා ලස.අාං ක 21 කට වැඩි උෂ්ණත්වයක් තිබිය යුතුය.
ලස.අාං ක 20-30 අතර උෂ්ණත්ව පරාසයකදී ලහොදින් වැලේ.
වගා කල යුතු කාලය
ලෙෙ ලබෝගය ෙැදරට ලතත් කොපලේ වසර පුරාෙ සාර්ථකව වගා කෙ හැක.පහතරට ලතත් කොපලේ
තද වර්ෂාව ඇති කාෙයට පසුව සිටුවීෙ වැදගත්ය.වියලි කොපලේ වගා කිරීලම්දී ෙහ කන් ලේ
ල ොවැම්බර් ලදසැම්බර් සිටුවිය යුතු අතර වාරි තත්ව යටලත් අලප්රේේ සහ ෙැයි ොස වෙ සිටවිය යුතුය.
වගා පරතරයන් හා බීජ අව යතාව:
ප්රදේදය

වගා පරතරයන්

බීජ අවශයතාවය
(දහක් /කි ග්රෑ)

පඳුරු ආකාරයට

ලස.මී.70x20 වෙක එක බීජය
බැගින්

17-20

වැේ ආකාරයට

ලස.මී.90x30 වෙක 2-3 බීජය
බැගින්

16-20

දකෂ්ත්රය සැකසීම හා පැල සිටුවීම
ෙතුපිට පස ලස.මී. 15-20 ක් පෙණ ගැඹුරට බුරුේ කර අහස් දිලයන් වගා කරන්ලන් ම් සෙතො ලහෝ
උස් පාත්ති සකස් කර ගන් . අතිලර්ක ජෙ සම්පාද ය සහිතව වගා කරන්ලන් ම් වැටි හා කාණු ක්රෙය
ලයොදා ගන් .

දපොදහොර දයදීම
දයදිය යුතු කාලය
මූලික ලපොලහොර

45

ත්රිත්ව පරපර් දපොස්ද ්
දහ/කි ඟ්රෑ
130

ොසයකට පසු

45

-

යූරියා දහ/කි ඟ්රෑ

මියුරිදේ් ඔෆ් දපොටෑෂ්
දහ/කි ඟ්රෑ
65
-

බීජ සිටුවා සති 2 හා 4 දී වේ ල ො වැේ මුෙට පස් ලයොදන් .
කෘමි පාලනය:
1.ලබෝාංචි ෙැස්සා
පැෙ පරීක්ෂා කිරීලම්දී ලකෝඳුරුවන්ට සො විනිවිද ලපල
පියාපත් සහිත ඉතා කුඩා කළු පැහැති
ෙැස්සන් දක් ට ෙැලේ.ෙෑ පත්ර ෙත බිත්තර දැමූ විට ඉන් බිහිව කීටයන් පත්ර ාරටි සස්ලසේ ගෙන් කර
කහ පාමුෙ පස් ෙට්ටලම්දී ලකෝෂගත ලව්.ලෙහි ප්රථිඵලෙයක් ලෙස පැෙලේ පටක වෙට හාී පැමිීෙ නිසා
ආහාර ගෙ ා ගෙ යට බාධ්ා ඇති වී සම්පූර්ණලයන් ෙැරීයයි. සෙහර පැෙ වෙ ලපොලළොව ෙතුපිට
ආගන්තුක මුේ දක් ට ෙැලේ. වැඩුණ පැෙ වෙ ලකොළ ටුලව් ලකෝෂ අවස්ථාව ගත කිරීෙ නිසා පත්ර
පත යත්, පැෙ ෙැරී යාෙත් සිදුලව්.
පාලනය



පැෙ වටා පස් එකතු කිරීෙ.
බීජ සිටුවා ාක පත්ර 2 ක් ඇති අවස්ථාලව්දී කෘමි ාෂක ලයදීෙ.

දවනත් දරෝපණ කටයුතු හා අස්වනු දනලීම




වැේ වර්ග සහහා වැෙ ඇති ස්ථා වෙ ලේලි 2ක් සම්බන්ධ් ව අයුරින් ලකෝටු හැඩයට සිටුවා අග
ලකළවර ගැට ගසා ගනු ෙබ පන්දෙෙකට ලහෝ තනි තනිව සිට වූ ඉනි වෙට වැේ පුහුණු කෙ
යුතුය.
හවරි ෙෑ සහ ලපොලළොන් ෙෑ සිටුවා දි 60-70 ක් තුෙදී ලම්රීෙ සිදුව බැවින් දි 3-4 කට
වතාවක් අස්වනු ල ලීෙ සිදු කෙ යුතුය.

