සුකිනි(Zucchini)

හැඳින්වීම
කුලය - කුකර්බිටේසිටේ
උද්භිද විදයාත්මකමක ම - (Cucurbita pepo var. cylindrica)
ප්රටේද - බ්ලැක් ජැක්
සුකිනි, මෙලන්, පිපිඤ්ඤා සහ පුහුල් අයත්වන කුකර්බිමේසිමේ කුලමේ ඨදෙරා කාණ්ඩයට අයත්වන
එළවළු වර්ගයකි. මෙය ෙහා බිරතාානයමේ, නවසීලන්තාමේ හඳුන්වන්මන් Gourd යන ප්රංශ භ ෂාවාවට අයත්
වචනමයනි. ඇෙරිකාමේ හා ඕස්මේරලියයාමේ ,සුකිනි, නමින් හැඳින්මවන අතාර එය Courgette යන ඉතාාලිය
වචනමයන් බිඳී එන්නකි. ලංකාමේදී ද සුකිනි නමින් මෙය හඳුන්වයි
සුකිනි ප්ාට කිහිප්යකින් යුක්තා ඵල දරන ප්රමදද ගනනාවක් ඇතා. සියළුෙ ප්රමදද ඉතාා ඉක්ෙනින්
නරක්වන, කල් තාබාගතා මනොහැකි ඒවා මේ. සුකිනි මෂෝගමේ පුව්ප් ද විවිධ කරෙවලට පිස හහාරයට ගතා
හැකිය. මප්ෝවණීය අගය සැලකූ විට සුකිනි හහාරයට ගැනීමෙන් ලබාගතා හැක්මක් ඉතාා සුළු කැලරි
ප්රොනයක් වන අතාර මදදය මබමහවින් අඩුය.

ඵල හටගත්මක පැළයක්

ටපෝෂණීය අගය
සුකිනි ඵලමයන් 88% ක් හහාරයට ගතා හැකිය.
ප්රිමෂෝජනයට ගනු ලබන සුකිනි ගරෑද 100 ක අඩංගු මප්ෝවක සංඝටක ප්රොනයන්
සංඝටකය

ප්රොනය

සංඝටකය

ප්රොනය

ජලය

ග්රෑද 93.6

යකඩ

මිලිය ග්රෑද 0.5

මප්රෝටීනන්

ග්රෑද 1.3

කැල්සියද

මිලිය ග්රෑද 21

මදදය

ග්රෑද 0.1

මප්ොස්ප්රස්

මිලිය ග්රෑද 65

තායමින්

මිලිය ග්රෑද 0.8

කාමබෝහයිමේේ ග්රෑද 1.4
ශ භක්තිය

කිමලෝ කැලරි 11 රයිමබොෆ්මල්වින් මිලිය ග්රෑද 0.12

නියැසින්

මිලිය ග්රෑද 0.7

විටමින් A

මිලිය ග්රෑද 6

මසෝඩියද

මිලිය ග්රෑද 22

විටමින් C

මිලිය ග්රෑද 11

මප්ොටෑසියද

මිලිය ග්රෑද 264

සුකිනි දීර්ඝ මේලාවක් පිසීමෙන් එහි ඇති විටමින් විනාශ භ මේ. මද නිසා ඉතාා මකටි කාලයකින් පිස
ගැනීෙට මහෝ අමුමවන් හහාරයට ගැනීෙට සුදුසුය. සුකිනි, මප්ොටෑසියද හා විටමින් වලියන් මප්ොමහොසත්ය.

පට
ර ේද
අතීතාමේදී, ප්ඳුරු හකාරමේ සුකිනි ශ භාකවලියන් ළප්ටි අවස්ථාමේ දී මනලාගත් ඵල සුකිනි නමින්
හැඳින්විය. නමුත් වර්තාොනමේ ඇති සුකිනි ප්රමදද සුකිනි සහහාෙ අිජජනනය කරන ලද ඒවාය. මකමසේ
වුවද, සුකිනි ළප්ටි අවස්ථාමේදී ඵල මනලා මනොගතාමහොත් ඒවා ප්රොනමයන් විශ භාල මේ.

ළපටි පැළයක්

සෙහර සුකිනි ප්රමදද, වැල් හකාරමේ වුවත් ලංකාමේ දක්නට ලැමබන්මන් ප්ඳුරු හකාරමේ ප්රමදදයන්ය.
දැනට සුකිනි ප්රමදද විශ භාල සං්යාවක් මලෝකමේ වගා කරයි. එෙ ප්රමදද වලියන් සෙහරක් ප්හතා වගුමේ
සහහන් මේ.

අභිජ

ය කර තබා ගත්මක පඳුරක්

වගා කටයුතු

බීජ සිටුවීම හා පරතරය
බීජ සිටුවීෙට ප්රථෙ ප්ැය 12 ක් මප්මගන්නට හැරිය යුතුය. බීජ දො දින 8 - 10 ක් යන විට ප්රමරෝහනය වීෙ
සිදුමේ. සුකිනි, මවනෙ ස්ථානයක බීජ සිටුවා ලබාගත් ප්ැළවලියන් මහෝ මකලියන්ෙ මේ් තාරමේ බීජ සිටුවා
වගාව සංස්ථාප්නය කළ හැකිය.

මේ් තාම
ර ේ සිටුවීමදදී අඟල් 12 ක් ගැඹුරට හා අඟල් 12 ක් ප්ළලියන් යුක්තා වළවල් එකිමනකට අඩි 3 ක්
ඈතින් සකස් කළ යුතුය. වළ පිරවීෙ සහහා මකොදමප්ෝස්ේ සහ ප්ස් මිශ භරනයක් මහෝ දිූ  මගොෙ මප්ොමහොර
හා ප්ස් මිශ භරනයක් ෂාවිතාා කළ හැකිය.
එක වළක බීජ 3 ක් ප්ෙන සිටුවා අඟලක ප්ෙන ප්ස් තාේටුවකින් වැසිය යුතුය. බීජ දැමීමදදී බීජ සිරස්
අතාට සිටුවීමෙන්

දියෙලං කෑමෙන් වන හානි අවෙකර ගතා හැකිය. බීජ සිටුවීමෙන් ප්සු වසුනක් මයදීමෙන් ඉක්ෙනින්
ප්රමරෝහනය මේ. බීජ ප්රමරෝහනය වී ප්ළමු ප්තාර යුගලය ප්වතින අවස්ථාමේ, දිරිමයන් වැඩි ප්ැළය ඉතිරිකර
අමනක් ප්ැළ මදක ගලවා ඉවත් කළ යුතුය.

පාාංශු සාධක
ඉතාා මහොඳින් හිරුඑළිය වැමටන, මතාතාෙනය රහා ප්වතින, එමෙන්ෙ ජලවහනය දියුණු ප්සක මෙෙ
මෂෝගය සරුවට වැමේ. උදාසීන මහෝ ස්වල්ප් වශ භමයන් හදලියක ප්සක මහොඳින් වර්ධනය මේ.
පී.එච්. අගය 5 ට වඩා අඩුවන විට, බීජ මයදීෙට සති 2 ට ප්ථ
ර ෙ මහක්ටයාරයකට හුණු මෙ.මටො. 1-2 ක්
අතාර ප්ෙ
ර ානයක් එකතු කළ හැකිය.

වගාව

ඩත්මකතු කිරීම

ප්ාංශු මතාතාෙනය නිසි මලස ප්වත්වා ගතා යුතු අතාර ජලය දැමීමදදී ප්ැළ මතාමෙන මලස මනොව ප්ැළය වටා
මප්ොමළොවට ජලය මයදීෙ කළ යුතුය. ඉහළ ගුනාත්ෙමයන් යුත් ඵල ලබා ගැනීෙට, ඵල හටගැනීෙට ප්රථෙ,
කළු මප්ොලියතින් මහෝ පිදුරු වැනි මදයකින් වසුනක් (Mulch) මයදීෙ සුදුසුය.

ටපොටහොර ටයදීම

සුකිනි වගාව සහහා විමශ භේෂිතා මප්ොමහොර මිශ භරනයක් කෂෂිකර්ෙ මදප්ාර්තාමදන්තුමවන් නිර්මේශ භමකොට
මනොෙැති වුවද, පිපිඤ්ඤා, පුහුල් සහ ගර්කින් වගාවට නිර්මේශ භ මකොටඇති මප්ොමහොර මිශ භරනය සුකිනි
වගාව සහහා ද ෂාවිතාා කළ හැකිය.

ටගොම ටපොටහොර ටයදීම

රසායනික ටපොටහොර ටහක්ටයාරයකට කිටලෝගරෑම්
යූරියා

ට්රි.සුසු.සුටපො.සු T.S.P)

මි.සුටපො.සු (M.O.P)

මූලික ටපොටහොර

75

195

60

සිටුවා සති 2 කින්

75

-

60

සිටුවා සති 5 කින්

75

-

60

කාබනික මප්ොමහොර මලස කුකුල් මප්ොමහොර ෂාවිතාා කරනවිටදී ඉහතා මප්ොමහොර මිශ භරනමයන් ටිරප්ල් සුප්ර්
මප්ොස්මේේ හා මියුමර්ේ ඔෆ් මප්ොටෑව් වලියන් 25% ක් අඩුමකොට මයදීෙ නිර්මේශ භ මකොට ඇතා.

අස්වනු ට ලීම
බීජ සිටුවා සති 8 න් ප්ෙන ඵල දරන අවස්ථාවට ප්ත්මේ. ඵල නිසි අවස්ථාමේ මනලා ගැනීමෙන් එක්
ප්ැළයකින් ලබාගතා හැකි අස්වැන්න වැඩිමේ.

ළපටි අවස්ථාටේ ට ලු සුකිනි

අස්වනු මනලන අවස්ථාව තීරනය කිරීමදදී ප්රමදදයත්, ප්ාරිමෂෝගික රුචියත් සැලකිල්ලට ගතායුතු මේ.
ඵලයක දිග මස.මී. 10-15 අවස්ථාමේදී මනලා ගැනීෙ සුදුසුය. නමුත් මවළහමප්ොල අනුව මෙෙ ප්රොනය
මවනස් විය හැකිය. ඵල මනලීමදදී ඇදීමෙන්, කරකැවීමෙන් සදපූර්න ප්ැළයටෙ හානි විය හැකි බැවින්
තියුණු පිහියකින් නටුව ඉතිරි වන මසේ කප්ා ගතා යුතුය.

කහ පැහැති සුකිනි ප්රටේදය

