බතල( Sweet potato)

උද්භිද විදයාත්මක න මා
කුල -

- අයිපොාා් මි ා බටාටාස් (Ipomoea batatas)

හැදින්වී
විවිධ පරිසර තත්ත්ව යටතත් වු විවිධ වගා රටාවනට ත ොදින් අනුවර්තිත බතල වඩාත් ජනප්රිය  ඇ ්ත්තත්
පිෂ්ටය සපයන තබෝගයක් වශතයනි. කන්න තබෝගයක් තනො ඇම, ප සු නඩත්තුව, අවම කෘමි ා තරෝග
පළිතබෝධ ානිය, අඩු අවදානම ා අඩමානය සමග තකටි කලකින් අස්වනු ලැබීම යන කරුණු
ත ේතුතවන් බතල වඩාත් ජනප්රිය  ඇ ්ත්තත් සපතපත් හීන තගො ඇන් අතරය.

පෙෝෂණී අග න්
සංඝටකය

ප්රමායය

තතතමනය (ග්රෑපත)

68.5

ශක්තිය (කි/කැලරි)

120

තප්රෝටීන්න් (ග්රෑපත)

1.2

තපතදය (ග්රෑපත)

0.3

පිෂ්ටය

28.2

ඛණිජ වර්ග (mg/ 100)
ඛණිජ වර්ග

මිලි ග්රෑපත /100 ග්රෑපත

කැල්සියපත

46

තපොස්පරස්

50

යකඩ

0.8

විටමින් වර්ග
විටමින් A
කැතරොටින්
1

පද්ශගුණ
වර්ධනතේ මුල් කාලතේ වර්ෂා සහිත  ඇමත් අල ටගන්නා කාලතේ වියලි සහිත  ඇමත් සුදුසු තේ. බතල
උණුසුපත පරිසර තත්ත්වයට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.

ෙස

ත ොදින් ජලය බැසයන වැලි තලොපත සහිත පස වගාවට සුදුසුතේ. තවද මැටි සහිත පතසේ තකොළදාව වැඩිවන
මුත් අස්වැන්න ප්රමායාත්මකව ා ුණයාත්මකව අඩු කරයි.

නිර්පද්ශිත ප්රපේද

CARI-9

CARI-273

CARI-426

වාරියතපොල රතු

වාරියතපොල සුදු

රය බිම

BW-8 (ශාන්ති)

BW-21 (චිත්රා)

ගන්තනෝරුව සුදු
2

නිර්පද්ශිත ප්රපේද
නිර්පද්ශිත ප්රපේද

ව ස

අලපේ පිට පෙොත්මකත හා දපේ ෙැහැ

වාරියතපොල රතු

3 - 3 1/2 රතට හුරු දපතපාට පිට තපොත්ත ා මදය සුදු පැ ැති.

වාරියතපොල සුදු

3 - 3 1/2 සුදුපාට පිට තපොත්ත ා මදය සුදුපාටය.

රය බිම (HORDI.P.2) 3 1/2 - 4 ලා තරෝසපාට පිට තපොත්ත, මදය ලාක පාටය
ශාන්ති (B.W 08)

3 1/2

ක්රීපතපාට පිට තපොත්ත, මදය සුදුපාටය

චිත්රා (B.W 21)

3 1/2

ක්රීපතපාට පිට තපොත්ත, මදය සුදුපාටය

CARI 426

3 - 3 1/2 රතට හුරු දපතපාට පිට තපොත්ත, ්තුලත තැබිලි පාට

CARI 9

3 1/2 - 4 රතට හුරු දපතපාට පිට තපොත්ත, ්තුලත ලා ක පාට

CARI 273

3 1/2 - 4 රතට හුරු දපතපාට පිට තපොත්ත, ්තුලත ලා ක පාට

ධවල

3 1/2 - 4 සුදුපාට පිට තපොත්ත, ්තුලත ක පාට තේ

අමා

3 1/2 - 4 අලවල තපොත්ත තරෝස පැ ැය වන අතර ්තුලත තැබිලි පාට තේ

බිම් සැනසී
තසන්ටි මීටර් 25 පමය ගැඹුරට තපොතළොව සීසාන්න. පාංශු වාතනය ා මනා ජලව නය අලයක සාර්ථක
වර්ධනයට බලපාන ප්රධාන සාධක බැවින් උස් වු පාත්ති සැකසීම බතල වගාවට අතයවශය කරුයකි.
පාත්තියක පටු බව ත ෝ උස තීරයය කිරීම තකතරහි වර්ෂාපතනය ජල මට්ටම, පාංශු තත්ත්වය වැනි
පාරිසරික කරුණු ා වගා ක්රමය සැලකිල්ලට ගතයුතුය.

ප ෝෙණ ද්රවය
ුණයාත්මක නීතරෝගී වැල් තරෝපය ද්රවය තලස ාාවිතා කරයි. තරෝපය ද්රවය තලස කරටිය ත ෝ ඊට
ආසන්න තකොටස් තරෝපය ද්රවය තලස ාාවිතා කරයි. අවම වශතයන් කන්න 05 පසුව තරෝපය ද්රවය තලස
එකම වැල් ාාවිතය නුසුදුසුයි. පත්ර 5 ක් පමයැති තසන්ටි මීටර් 20 පමය දිග දඩු කැබලි 55,000 - 60,000
දක්වා ප්රමායයක් ත ක්ටයාරයක් සද ා අවශය තේ.

සිටුවීපම් නාල
බතල කන්න තබෝගයක් තනොවුවද සාපතප්රදාීකකව වගා කරනුතේ යල ා ම වර්ෂාව සමග කන්න
තබෝගයක් තලසය. තතත් කලාපතේ කන්න තදතකහිම වගාකල ැකි අතර වියලි කලාපතේ ම
කන්නතේ පමයක් වගා තකතර්. අතිතර්ක ජල සපතපාදනය යටතත් වසතර් ඕනෑම කාලයකදී බතල වගා
කල ැක.

නිර්පද්ශිත ෙ ත
සිටුවන ක්රමය ා දඩු සංඛයාව සැක ප පාත්තිවල රටාව මත තිලි පරතරය තීරයය තේ. එත ත් සෑමවිටම
තිලියක දඩු කැබලි තදකක් අතර පරතරය තසන්ටි මීටර් 20 ක් පමය විය යුතුය.

පෙොපහො නිර්පද්ශ
සෑම පළාතකටම
3

ආකාරය
හුණු තයදීම

තයොදන
තේලාව
සිටු ඇමට සති
02 තපර

සිටු ඇමට දින
කබනික
තපොත ොර තයදීම 3-5 තපර

වර්ගය

ප්රමායය

අළුහුණු / තඩොලමයිට්

1 - 2 තටොන් / ත ක්

කුකුල් තපොත ොර / තගොම තපොත ොර ත ෝ
10 තටොන් / ත ක්
තකොපතතපෝස්ට් තපොත ොර
වර්ගය/ප්රමායය කි.ග්රෑ/ ත ක්.

තපෝෂය ප්රමායය
කි.ග්රෑ / ත ක්

Urea

TSP

MOP

N

P2O5

K2O

සිටු ඇමට තපර

-

-

-

-

-

-

සිටුවා සති 02 න්

65

120

115

30

55

75

සිටුවා සති 06 න්

65

-

60

30

-

35

එකතුව

130

120

175

60

55

105

රසායනික තපොත ොර




හුණු තයදී යුත්තත් PH < 5 පමයක් නපත
කුකුල් තපොත ොර තයොදන විට TSP ා MOP 25% අඩුකරගත ැක.

වල් ෙැලෑටි ොලම
වගාකරය පළමු මාස 2 ්තුලතදී වල් තනලීම සිදු කරයි. ඒවා වසුන් තලස ාාවිතා කල ැකි අතර පස්
එකතු කිරීම කල යුතුතේ.

වැල් පෙ ලී
අවශය ප්රමායයට වඩා මුල් වැීමම අඩු කර ගැනීමට සති 02 ට වරක් වැල් තපරලන්න. නමුත් සාරවත්
තනොවන පසක වැල් තපරලීම තනොකල යුතුය.

නෘමි ොලම
බතල ගුල්ලා
අප රතටහි බතල වගාව තකතරහි ආර්ථික වශ තයන් වන ානියක් තලස බතල ුණල්ලාතේ ානිය සැලකිය
ැක. තපත කෘමි ානිය නිසා බතල අල වල ප්රමායාත්මකව ා ුණයාත්මකව අස්වැන්න තකතරහි අහිතකර
බලපෑපත ්ති තේ.
පරිනත ුණල්තලකු බතල ශාකතේ සෑම තකොටසක්ම ආ ාරයට ගන්නා අතර බිත්තර දමනුතේ වැතලහි
පාදතේ තපතරූ තකොටස් වල ා පස මතුපිටට පැමිය අල මතය. විනාශකාරී ානිය ්ති කරන්තන් කීට
අවස්ථාවයි. බතල ුණල්ලාතේ ජීවන චක්රය සද ා වියලි බව ා වැඩි උෂ්යත්වය අවශයයි. තතත්
පරිසරයකදී ප්රජනන ැකියාව අඩු තේ.
ොලම







ප්රතිතරෝී  ප්රතදද ාාවිතය
වියලි කාලවලදී ජල සපතපාදනය
නිසි කලට අස්වනු තනලීම (අස්වනු තනලීම ප්රමාද වු විට ානිය වැඩිතේ.)
තබෝග මාරුව
අල පස් වලින් වැසීම, වසුන් තයදීම.
පරය වැල් ක්තෂේත්රතයන් වවත් කිරීම, තරෝගී තකොටස් වලදැමීම ත ෝ පිලිස්සීම.
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අස්වැන්ම
ත ක්ටයාරයකට තටොන් 20 ක් පමය

අස්වනු පමලී හා ගබඩා කිරී







ඒ ඒ ප්රතදද සද ා නිර්තශිතත වයතසේදී අස්වනු තනලාගත යුතුය.
වැඩි කාලයක් ක්තෂේත්රතේ තිුණයත ොත් අලවල රසය අඩු  ඇමටත් අලුණල්ලාතේ ානිය
වැඩි ඇමටත්, අල කුණු ඇමටත් පටන් ගනී.
අල ගලවා ගැනීතපතදී ානි තනොවනතසේ ගලවා ගතයුතුය.
ගලවාගත් අල හිරුඑළියට නිරාවරයය තනොකිරීම.
ගබඩා කිරීම සද ා අල පදපත කරගත යුතුයි.
පදපත කල අල මාස 2 - 3 ගබඩා කල ැක.
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