රාබු (Raddish)

හැඳින්වීම
උද්භිද විදයාත්මකමන

ම - රැප ස් සැටයිවස් (Raphanus sativus L.)

කුලය - නෘසිපරේසිරේ

ප්රරේද - ලංනා ර ෝල රාබු, බීරළු රාබු, රතු රාබු, දිග රාබු
බටහිර ආසියාතික හා යුරරෝපීය සම්භවයක් සහිත කෘසිපරේසිරේ කුලයට (Cruciferaceae) අයත් එළවළු
රභෝගයක් වන රාබු (Raphanus sarivus L.) රලොව පුරා ඉතා බහුලව වගා කරනු ලබයි. ශ්රී ලාකාර
සියළුම කෘෂි රේශගුණික කලාපවල සාේථකව වගා කල හැකි රාබු සුලභ එළවළුවකි.

නුවරඑළිය, බදුල්ල, කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්රික්ක වල සුලභව වගා කරන අතර මහනුවර, මාතරල්, ගම්පහ
සහ රත්නපුර දිස්ත්රික්ක වලර රාබු සාේථකව වගා කළ හැකි රභෝගයකි.

රපෝෂණීය ගුණය
රාබු ඇස්රකෝබික්, ර ෝලික් අම්ල සහ රපොටෑසියම් බහුල එළවළුවකි. එරසේම විටමින් B6,
රයිරබො ්රල්වින්, මැග්නීසියම්, රකොපේ සහ කැල්සියම් ප්රභවයක් රලස ර භාවිතා කල හැකි අතර
කාරබෝහයිරේට් බහුල නිසා ඉතා රහොඳ ශක්ති ප්රභවයක් ර ර .
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රාබු අලරේ ග්රෑම 100 න අඩංගු රපෝෂණ ද්රවය
සංඝටනය

අඩංගු ප්රමාණය

ශක්තිය
කාරබෝහයිරේට්
සීනි
රකඳි
රම්රය
රප්රෝටීනන්
තයමින් (B1 )
රයිරබො ්රල්වින් (විටමින් B2)
නියැසීන් (විටමින් B3 )

කිරලෝ කැලරි 20
ග්රෑම් 3.40
ග්රෑම්1.86
ග්රෑම් 1.60
ග්රෑම් 0.10
ග්රෑම් 0.68
මිලි ග්රෑම් 0.012
මිලි ග්රෑම් 0.039
මිලි ග්රෑම් 0.254

රාබු අලරේ ග්රෑම 100 න අඩංගු රපෝෂණ ද්රවය
සංඝටනය

අඩංගු ප්රමාණය

රපන්රටොරතනික් අම්ලය (විටමින් B5)
විටමින් B6
ර ෝරල්ට් (විටමින් B9)
විටමින් C
කැල්සියම්
යකඩ
මැග්නීසියම්
රපොස්පරස්
රපොටෑසියම්
සින්ක්

මිලි ග්රෑම් 0.165
මිලි ග්රෑම් 0.071
මිලි ග්රෑම් 25
මිලි ග්රෑම් 14.8
මිලි ග්රෑම් 25
මිලි ග්රෑම් 0.34
මිලි ග්රෑම් 10
මිලි ග්රෑම් 20
මිලි ග්රෑම් 233
මිලි ග්රෑම් 0.28

ප්රරයෝන
සම්පූේණ රාබු ශාකයම ආහාරයට ගත හැකි අතර රාබු අලය පිසින ලර එළවලුවක් රලස රමරට ඉතා
ජනප්රිය. රාබු රකොළ, රකොළ එළවළුවක් රලස භාවිතා කළ හැකිය.
දිග රාබු සහ රතු රාබු බහුල වශරයන් සලාර රලස ආහාරයට ගන්නා අතර එළවළු සැරසීම සඳහා රයොරාගනී.
රමම වේගවලට රහෝටල් කේමාන්තරේ ඉහල ඉල්ලුමක් පවතී
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රවනත් රටවල රාබු අලය පිසීමකින් රතොරව ආහාරයට ගන්නා අතර තරමක් සැර, ගම්මිරිස් රසට හුරු රසක්
තිරේ.අලය සැපීරම්දී එහි අඩාගු වන ග්ලුරකොසයිරනොරල්ට් (Glucosinolates) සාරයෝග සහ මයිරරොසිරන්ස්
(Myrosinase) එන්සයිමය එක් වීරමන් සෑරරන, අබ වැනි රභෝග වලර රැකිය හැකි ඇලිල්
අයිරසොතැරයෝසයරන්ට් (Allylisothicyanates) නමැති සාරයෝගය මඟින් රමම රසය ඇතිර .

එරසේම රාබු ඖෂධීය ගුණයකින් යුතු අතර පිළිකා, කක්කල් කැස්ස, ආමාශයික ගත රරෝග, වකුගඩු රරෝග,
මළ බේධය, පිත්තාශ රරෝග හා ආමාශයික පණු රරෝග වැනි රරෝග සඳහා සුදුසු එළවළුවක් රලස සැලරක්.
මීට අමතරව රාබු අල අච්චාරු සහ විවිධ ආහාර සැකසීරම් කේමාන්ත සඳහා ර රයොරා ගනී. රාබු බීජ රතල්
නිස්සාරණය කිරීම සඳහා ර රයොරා ගත හැකිය.

ප්රරේද
කෘෂිකේම රරපාේතරම්න්තුව මඟින් උඩරට ප්රරේශය සඳහා ලාකා රබෝල (ජපන් රබෝල ප්රරදරයත්, පහත
රට කලාපය සඳහා බීරළු රාබු ප්රරදරයත් නිේරේශ කර ඇති අතර, උඩරට රගොවීන් අතර ජනප්රිය රතු රාබු
සහ දිග රාබු නම් ප්රරදර රරකක් ර පවතී.

ලංනා ර ෝල රාබු

සුදු පැහැති මධයම ප්රමාණරේ රුමම් අල නිපරවයි. ප්ර ණ්ඩිකකා වලට රබදී ඇති අතර මැර නාරටිය
ප්රරේශය ූවව සහිතය. දින 45-55 දී අස්වැන්න රනලා ගත හැකිය. මැර හා උඩරට ප්රරේශවලට වඩාත්
සුදුසුය.
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බීරළු රාබු

සුදු පැහැති බීරළු හැඩැති මධයම ප්රමාණරේ දිගැටි අල නිපරවයි. ප්ර රබදී රහෝ ූවව සහිත ස්වභාවයක් රහෝ
නැත. දින 45-50 දී අස්වැන්න රනලා ගත හැකි අතර පහත රට ප්රරේශය සඳහා වඩා සුදුසුය.

රතු රාබු
“රරඩ් රැිකෂ්“ නමින් රබොරහෝ විට හඳුන්වනු ලබන රමම වේගය සලාර රාබු රලස ර හැඳින්ර . කුඩා
ප්රමාණරේ රතු පැහැති රුමම් අල නිපරවයි. දින 25-30 දී අස්වැන්න රනලා ගත හැකිය. ප්රධාන වශරයන්
සලාර ආකාරයට ආහාරයට ගනී.

දිග රාබු
“රලෝන්ග් රැිකෂ්“ රලස හඳුන්වන උඩරට ප්රරේශරේ පමණක් වගා කරන රමම වේගය දිගැටි, තරමක්
විශාල අල නිපරවයි. ප්රධාන වශරයන් සලාර ආකාරයට ආහාරයට ගනී.

වගා නටයුතු
බිම සැනසීම

රහොඳින් ජලය බැස යන සාරවත් පසක් රභෝගය සඳහා වඩාත් සුදුසුය. ප්රශස්ථ රලස පාාු  රපෝෂක ද්රවය
අවරශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා පී.එච්. අගය 6 - 7.5 ක් අතර වූ පසක් රාබු වගාව සඳහා වැරගත් ර . පස
රස.මී. 30-40 ක් පමණ ගඹුරට රපරලා රහොඳින් කැට රපොික කර ගත යුතුය. උස් පාත්ති සකසා කාබනික
රපොරහොර පස සමඟ කලවම් කර ගන්න.
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බීන අවශ්යතාාවය
රහක්ටයාරයකට කි.ඟ්රෑ 05

පරතාරය
රේලි අතර රස.මී. 25 - 30 හා පැළ අතර රස.මී. 10 කි. රතු රාබු සඳහා පරතරය රස.මී. 20 × රස.මී. 5 කි.

සිටුවීම

බීජ සිටුවිය යුත්රත් උස් පාත්තිවල රේලි දිරග්ය. එක් වලකට බීජ රරකක් රයොරන අතර බීජ පැලවී
සතියක් පමණ ගත වූ පසු වැික පැළ උදුරා ඉවත් කරන්න.
උඩරට ප්රරේශ වල මැයි - ජූනි හා රනොවැම්බේ - රපබරවාරි අතර කාලරේදී රාබුවල මල් හට ගැනීම සිදු
වන බැවින් එම කාලය රාබු එළවළුවක් රලස වගා කිරීමට නුසුදුසුය.

රාබු බීන ප්රරරෝහ රයන් පු

රසායනින රපොරහොර
සැපයිය යුතු රපෝෂක ප්රමාණය රහක්ටයාරයකට කි.ග්රෑ. වලින්

සිටුවීමට රපර
සිටුවා සති 3 ට පසු

N
40
40

P2O5
50
-

K2O
40
40

ඉහත රපෝෂක ප්රමාණය රභෝගයට ලබා දීමට පහත ආකාරයට රසායනික රපොරහොර රයදිය යුතුයි.
(රහක්ටයාරයකට කි.ග්රෑ.
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Urea
85
85

සිටුවීමට රපර
සිටුවා සති 3 ට පසු

TSP
110
-

MOP
65
65

කාබනික රපොරහොර රයදීම හා එහිදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

නා නින රපොරහොර රයදීම
වේගය

රයොද

නාලය

කාබනික රපොරහොර සිටුවීමට දින 3-5 ට රපර

පරභවවය
කුකුල් රපොරහොර රහෝ

පරමාණය

රගොම රපොරහොර රහෝ

10 t/ha

රකොම්රපෝස්ට් වගා

පී.එච්. අගය 5 ට වඩා අඩු නම් පමණක් සිටුවීමට සති 2 ට රපර අළුහුණු/රඩොලමයිට් රහක්ටයාරයකට රටොන්
1 ක් රහෝ 2 ක් රයොරන්න.
කුකුල් රපොරහොර රයොරන්රන් නම් ටීන.එස්.පී (TSP) හා එම්. ඕ.පී (MOP) රයදිය යුතු පරමාණ 25% කින් අඩු
කළ හැක.









සිටුවීමට සති 2 කට රපර අළුහුණු එකතු කර රහොඳින් පස් සමඟ කලවම් කළ යුතුය.
අළුහුණු හා රසායනික රපොරහොර එකවර රනොරයදිය යුතුය
කුකුල් රපොරහොර 10 t/ha කට වඩා රයදීම නුසුදුසුය
කුකුල් රපොරහොර සෑම කන්නයකටම රයොරයි නම් අළුහුණු රයදීම අනවශය ර
කුකුල් රපොරහොර රයදීම සිටුවීමට දින 3-5 ට පමණ රපර කළ යුතුය
මූලික රපොරහොර සිටුවීමට දින 1-2 ට රපර රයදිය යුතුය
රපොරහොර රයොරා පසට රහොඳින් ජලය සැපයිය යුතුය
දියර රපොරහොර රයදිය යුත්රත් රපෝෂක ඌනතා ඇත්නම් පමණි

නල සමපාද ය
මුල් දින 4 - 5 දී දිනපතා ර, ඉන් පසුව සෑම දින 3 - 4 කට වරක් බැගින් ර පරසේ රතතමනය අනුව ජලය
සැපයිය යුතුය.

වල් පැළෑටි පාල ය

එක් වරක් අතින් වල් ගැලවීම ප්රමාණවත්ය. උඩරට ප්රරේශවල සති හතරේදී ර රවනත් ප්රරේශවල සති
රරරක්දී ර වල් ගලවා රමන්න.
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අස්වැන්
ලාකා රබෝල - රහක්ටයාරයට 40 - 50
බීරළු - රහක්ටයාරයට රටොන් 20 - 30

අස්වනු ර ලීම හා සැනසීම
නියමිත කාලරේදී අස්වැන්න රනලීම සිදු කළ යුතු අතර කල් ගතවීම මඟින් අස්වැන්රන් ගුණාත්මය අඩු
වන අතර රකඳි ප්රමාණය වැිකර .

අලවල ප්රමාණය අනුව අස්වැන්න රරේණි කර අස්වැන්න අරලවි කරන රවළඳරපොල තත්ත්වය අනුව
ේලාස්ටික් ඇසුරුම් රහෝ වාතාරය ලැරබන රලස මිටි බැඳ රහෝ අසුරා රවළඳරපොලට යවන්න.

බීන නිෂ්පාද ය
රවනත් විරේශීය එළවළු වේගවල රමන් රනොව රාබුවල බීජ නිෂාපාරනය රේශීය පරිසර තත්ත්ව යටරත් ර
සිදු කළ හැකිය.

බීන නිෂ්පාද

ක්රියාවයය

1. බීජ නිෂ්පාරනය සඳහා මුලින්ම අභිජනන බීජ (Breeder's seeds) ලබාගත යුතුය.
2. රවන් කිරීම
බීජ නිෂ්පාරනය කිරීම සඳහා රතෝරා ගත් රාබු වගාව එම කුලරේ අරනකුත් ශාකවලින් රවන් කර තැබීම
කළ යුතුය.
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මූලික බීජ නිෂ්පාරනය සඳහා මීටේ 1600 ක් ර සහතික කල බීජ නිෂ්පාරනය සඳහා මීටේ 1000 ක රවන්
කිරීරම් දුරක්ර (lsolationdistance) පැවතීම අතයාවශය ර . රමම දුර, වල් රාබු රහෝ වල් අබ ශාකවලින්
රතොර විය යුතු අතර එරසේ රනොුමනරහොත් බීජ පාරිු ේධතාවය අඩු ර .
3. සිටුවීරම් කාලය - රනොවැම්බේ මැර
4. පරතරය- රස.මී. 30 - 45×රස.මී. 30 - 45
මූලික බීජ නිෂ්පාරනය සඳහා බීජ සිටුවා සති 4-6 දී රාබු අල ගලවා ඒකාකාරී අල රතෝරා නැවත සිටුවිය
යුතුය. සහතික කල බීජ නිෂ්පාරනය සඳහා ඒකාකාරී රනොවන ශාක මල් පිපීමට රපර ගලවා ඉවත් කිරීම
මඟින් ඒකාකාරී බව පවත්වාරගන යනු ලැරේ. මල් පිරපන අවස්ථාර දී මල් වල පැහැය අනුව ඒකාකාරී
රනොවන ශාක ගලවා ඉවත් කරනු ලබයි.
බීරළු රාබු සඳහා රම් සහ සුදු පැහැති මල් ර ලාකා රබෝල සඳහා රබොරහෝ දුරට සුදු පැහැති මල් සහ සමහර
විට රම් සහ සුදු පැහැති මල් සහිත ශාක රතෝරා ගැනීම අනුමත රකරේ.
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