බණ්ඩක්කා (Okra)

උද්භිද විදයාත්මක ක මා ය- ඇබබල්බ ොස්චස් ඒස්කියුලැන්ටස් (Abelmoschus esculantus)
කුලය - ැල්බේසි
ශ්රී ලංකාවේ උඩරට වෙත් කලාපය හැර අවෙක් ඕෙෑම වේශගුණික කලාපයක වගාකළ හැකි එළවළු
ව ෝගයකි. පහසුවවන් වගා කිරීමට හැකි වීමත්, වර්ෂය පුරාම අස්වනු ල ාදීවේ හැකියාවත් නිසා එළවළු
වගොවීන් අෙර ණ්ඩක්කා ව ෝගය ප්රචලිතෙ වවිනන් පවී.. ැැෙට හේ න්වෙොට, කුරුණෑගල, රත්ෙපුර
සහ මාෙවේ දිස්ත්රික්කවල එය සාර්වකව වගා කරෙ අෙර, අනුරාධපුර, පුත්ෙලම, මාෙර, දුේල, සහ
වමොණරාගල දිස්ත්රික්කයන් ැ එය වයාප්ත ෙ වවිනන් බේව .
වම ප්රධාෙ වශවයන්ම හහාරයට ගනු ල න්වන් ලපටි කරේවේ. ෙමුත් ඉන්දියාව, අප්රිකාව වැනි රටවල
ණ්ඩක්කා වකොළැ ජෙප්රිය එළවළුවක් වලස හහාරයට ගැවන්.
විවිධ හකාරයට හහාර සඳහා සකස්කර ගෙ හැකි වීමත්, එ වපෝෂණ ගුණයත් නිසා පාරිව ෝගිකයන්
අෙර ණ්ඩක්කා සඳහා වහොඳ ඉේලුමක් බේව . ලපටි කරේවල වප්රෝටීෙ, වකදි වර්ග, ඛනිජ, වේැ, සහ
විටිනෙ අඩංගු වේ. ඛණිජ අෙරින් කැේසියේ හා අයඩීන් ප්රධාෙ ෙැෙක් ගී.. එනිසා අයඩීන් ණණොවය
නිසා ඇබේවෙ ගලගණ්ඩය වැනි වරෝග වලක්වා ගැී.වේදී වැැගත් වමවහයක් ඉටුකරයි.

නිර්බද්ශිත ප්රබේද
එම්.අයි. - 5





කරේ ලා වකොළ පැහැයට හුරුය
පත්ර විිතත්ර ෛවරස් වරෝගයට පාත්රවේ
දිෙ 55-60 කදී පළමු අස්වැන්ෙ වෙලාගෙ හැක
වියළි කලාපවේ මාස් කන්ෙය සඳහා ැ අවෙක්
කලාපවල යල, මහ වැකන්ෙයටමැ වයෝගය වේ
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එම්.අයි. - 7





කරේ ලා කහ පැහැබේය
පත්ර විිතත්ර ෛවරස් වරෝගයට පාත්රවේ
දිෙ 55-60 කදී පළමු අස්වැන්ෙ වෙලාගෙ හැක
වියළි කලාපවේ යේ කන්ෙය සඳහා ැ අවෙකුත්
කලාපවල යල, මහ වැකන්ෙයටමැ වයෝගය වේ




කරේ වකොළ පැහැබේය
පත්ර විිතත්ර ෛවරස් වරෝගයට රවරොත්ුදවේ දිෙ 50
කදී පළමු අස්වැන්ෙ වෙලාගෙ හැක
වෙත් කලාපයට වඩා වියළි කලාපවේදී වඩාත් වහොඳ
වර්ධෙයක් වපන්වයි
යල මහ වැකන්ෙයටම වයෝගය වේ

හරිත




OKH1







ෙව නිර්වැ්් ශිෙ වැමුහුේ ප්රව ්් ැයබේ.
කරේ ලා වක්ාළ පැහැබේය.
වෙත් සහ අෙරමැදි කලාපයට වඩාත් සුදුසු වව්් .
අස්වනු ප්රමාණය වහක්.වට්ාන්.30 පමණ වව්් .
පත්ර විිතත්ර වවව්රස් වර්ා්් ගයට ප්රබේවර්ා්් ිතොවයක්
ැක්වයි.

පස

හේිතක වහෝ ක්ෂාරීය වෙොවෙ මො ජල වහෙයක් ස ෙ පසක් ව ෝගය සාර්වක වර්ධෙය සඳහා වයෝගය
වේ.

සිටුවම කාලය
මහ කන්ෙවේදී සැප්ත ෙැේ ර් මස මුල සිට රක්වෙෝ ර් මස මුල ැක්වාත්, යල කන්ෙවේදී අවප්රේේ මස සිට
මැයි මස මුල ැක්වාත් වගාව ඇරඹිම සඳහා සුදුසුය.
2

සිටුවී හා පරතරය
වසන්ටිමීටර් 90 x 60 පරෙරයට වසන්ටිමීටර් 30 ක් පමණ උස, පළල හා ගැඹුර ඇබේ වළවේ සකස්කර
ඒවා දිරාපත්වූ වගොම වපොවහොර වහෝ වකොේවපෝස්ට් විතන් පුරවා ගැී.වමන් පසු බීජ 3 - 4 ක් ැගින් එක
වලක සිටුවන්ෙ. බීජ ප්රවරෝහෙය වේගවත් කිරීම සඳහාත්, ඒකාකාරි වගාවක් ල ාගැී.ම සඳහාත් බීජ
සිටුවීමට වපර පැය 24ක කාලයක් ජලවේ වපොගවන්ෙ. බීජ සිටුවා සබේ 2කට පසු එක් වලක නිවරෝගී
ශක්බේමත් පැළ වැකක් ැගින් ඉබේරිවෙ වසේ වැඩි පැල ඉවත් කරන්ෙ.

බීජ අවශ්යතාවය
වහක්ටයාරයකට කිවලෝ ග්රෑේ 4.5 කි.

බපොබහොර බයදී
යූරියා
බහ./ කි.ග්රෑ

ත්රිත්මකව පරපර් බපොස්බ ්
බහ./ කි.ග්රෑ

මියුරිබේ් ඔෆ් බපොටෑෂ්
බහ./ කි.ග්රෑ

මුිතක වපොවහොර

50

195

25

පැළ මුදවී සබේ 2

50

-

25

පැළ මුදවී සබේ 5

100

-

50

පැළ මුදවී සබේ 8

100

-

50

මුිතක වපොවහොර

50

195

25

පැළ මුදවී සබේ 2

50

බයදිය යුතු කාලය

වල් පැලෑටි පාලමය
බීජ සිටුවා සබේ 2-4 දීත් මේ හටගැී.ම හරේ වූ අවිතවේදීත් වේ මර්ැෙයැ කළ යුුද යුුදවේ.

කෘමි පාලමය
පත්ර ීඩඩෑවන්
වගාවේ වයස සබේ 2-3 සිට කීඩෑ උවදුරට පාත්ර විය හැක. වරෝගය රපෙල ෙේ නිර්වේශිෙ කමිනොශක
වයොැන්ෙ.
කරටි සහ කරල් විදින්මා
ලපටි පැලවල කරටි විදීම හා කරේ මෙ සිදුරු ඇබේ කරයි. හානිය අිතක ෙේ නිර්වේශිෙ කමිනොශක
වයොැන්ෙ.
බකොළ හකුලම දළඹුවා
පත්ර හැකිීමම සිදුකරයි. හානි වූ පත්ර විොශ කිරීම මගින් වරෝගය වළක්වා ගෙහැක. හානිය අිතක ෙේ
පමණක් නිර්වේශිෙ කමිනොශක වයොැන්ෙ.

බරෝග පාලමය
පිටිපුස් බරෝගය
පත්ර මුදිටට සුදු පැහැබේ පැේලේ ැැකිය හැකිය. හානිය අිතක ෙේ නිර්වේශිෙ දිීමරොශකයක් වයොැන්ෙ.
විචිත්ර ෛවරස් බරෝගය
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ව ෝගවේ මුේ වර්ධෙ අවිතවේදී වමය වැලදුෙ වහොත් අස්වැන්ෙ 80%ක් පමණ අඩු වේ.
වරෝගය වළක්වා ගැී.ම සැහා නිර්වේශිෙ කාලවේදී බීජ සිටුවීම. වාහක කමමීන් විොශ කිරීම. ධාරක ශාක
විොශ කිරීම. වරෝගයට පාත්ර වූ පැල ගලවා විොශ කිරීම කළ යුුදය. ෙමුත්, වඩාත් සාර්වක වන්වන්
ප්රබේවරෝී  ප්රවදැ වගා කිරීමයි.

අස්වනු බමලී
බීජ සිටුවා දිෙ 50-100 ැක්වා කාලය ුදළ වාර කි පයක් අස්වනු වෙිතය හැක. ගුණාත්මය පවත්වා ගැී.ම
සැහා දිෙක් හැර දිෙක් ලපටි කරේවල ෙටුව ිට යකින් කපා වෙලාගන්ෙ.

අස්වැන්ම
වේශගුණික කලාපය, කන්ෙය හා ප්රවදැ අනුව අස්වනු ප්රමාණයන් වවෙස් වේ. සාමාෙයවයන්
වහක්ටයාරයකට වමට්රික් වටොන් 10-15 ක් පමණ අස්වැන්ෙක් ල ාගෙ හැකිය.

අස්වැන්ම සැකසී
කරේ වෙලාගත් පසුව ෙැ සූර්යා වලෝකයට නිරාවරණය වෙොකරන්ෙ. වරෝග හා කමින හානිවලට ලක්වූ
කරේ විකමබේ හැඩයක් ස ෙ හා වේරෑ කරේ වෙෝරා ඉවත් කරන්ෙ.
වහොඳින් වාොශ්රය ලැව ෙ ඇසුරුේවල හා ප්රවේශවමන් වවළැවපොලට යවන්ෙ.
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