මුකුණුවැන්න

උද්භිද විදයාත්මක න නා
කුල -

- ඔල්ටනැන්තෙරා තෙසිලිේ (Alternanthera sessilis)

වාණිජ මට්ටමින් නිෂ්පාදනය ක ොට කවළඳකපොකළේ අකෙවි රනු ෙබන ප්රධාානමම ක ොළ ළළවු  ව්ගය
මුකුණුවැන්න කේ. ළය ජනප්රිය රසවත් පොවකි. ළහි, බහුෙ වශකයන් විටමින්, ැල්සියම් සහ ය ඩ
අඩංගුව ඇම. මුකුණුවැන්න, කවළඳකපොකළේ අකෙවි වන ප්රධාාන පො ව්ගය ීමමට පහම සඳහන් ුණණු
කහේතු වන බව කපකන්.









කරෝපණ ද්රවය ෙබා ැැීමම පහුවීමම.
ජනප්රිය, කපෝෂයදාි  ළළවු ව්  ීමම හා ළයටම වකේනි ු  රසය්  ිබීමම. මැල්ුමම්  කෙස
පිළිකයෙ ර ැැීමමට ඉමා කයෝැය ීමම.
ප්රවාහනකදී  සිු  වන හානි අු  ීමම.
ඉමා පහුවකවන් වැා ළ හැකි ීමම.
වැාව පිහිටුීමම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා විශාෙ මුදේ  වැය කනොීමම.
වැාව පිහිටුවා වසර 2 ්  පමණ අඛණ්ඩව (මාස්පමා) අස්වනු කනළිය හැකි ීමම.
අ්  රය වැාවකින් වසර ී  විශාෙ වදායම්  ෙබා ැම හැකි ීමම.

තද්ශගුණින අවශයො
පහමරට කමත් ොපය වැාව සඳහා වඩාත් ුවු ුවය. වසර පුරාම ජෙය සැපි ය හැකි නම් කවනත් ඕනෑම
ප්රකශශය ු ව ද පහුවකවන් මුකුණුවැන්න වැා ළ හැකි කේ
විටමින්, ැල්සියම් අඩංගු වාණිජ වැාව්  කෙස වයාප්ත ම ු  ක ොළ ළළවු වකි. පහමරට කමත්
වැාවට ුවු ුවය.

ොපය

1

වර්ග

වර්ධන විොශය අනුව මුකුණුවැන්න වැල් සහ පුරුණ වශකයන් ප්රධාාන ව ාර කද



ට කවන්

ළ හැකි කේ.

වැල් ව ාර
පුරුණ ව ාර

වැල් ව ාරය
වාණිජ මට්ටමින් වැා රනු ෙබන්කන් කමම ව ාරයි . කම්වා පත්ර වෙ හැඩය,
අනුව ව්ග කිහිපය ට කවන් ළ හැකි කේ.





කඳේ වර්ණය වී  ේ ෂණ

පිලියන්දෙ වර්ැය(අන්ඩා ාර පත්ර සහිම ො ක ොළ පැහැිබ ඳ)
ඇරැේවාවෙ වර්ැය(අන්ඩා ාර පත්ර ු ුරුණහා ක ොළ පාට මි්ර ඳ)
කවද මුකුණුවැන්න වර්ැය
ක ොළඹ වර්ැය(ෙන්සා ාර පත්ර හා ක ොළ කහෝ ු ුරුණ ඳ)
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අණ්ඩානාර පත්ර ාා ලා තන

පැාැි  න ෙිතෙ වර්ග . (පිළි න්දල වර්ග )

පිළියන්දෙ ව්ගය නමින් ෂික ්ම කදපාර්මකම්න්තුව විසින් නිර්කශශ ර ඇිබ කමය, මල් මුකුණුවැන්න
කෙස ද හුරන්වනු ෙබි . කමම ව්ගකද පර්ව ක ි  වන නිසා මිි ය ඇිබ පත්ර ප්රමාණය වැියය. ඉමාමත්
ජනප්රිය ව්ගය නිසා කම් සඳහා කවළඳකපොකළේ වැිය මිේ  ෙැක..
අණ්ඩානාර පත්ර ො ුඹුරු  ාා තන

පාට මිශ්ර න ෙිතෙ වර්ග .

කමම ව්ගකද කඳේ වර්ණය කවනස් වන ුවු ය. ළය ු ුරුණ හා ක ොළ පාට මි්රව ද, ු ුරුණ කහෝ ක ොළ පාට
පමණ්  ද විය හැකිය. කමම ව්ගකද ද පර්ව ක ි ය. පන්නිපිි ය, ඇරැේවෙ ප්රකශශවෙ කමම ව්ගය බහුෙව
වැා රනු ෙැක..
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දිගටි අණ්ඩානාර පත්ර ාා ුඹුරු  තාෝ තන

පැාැි  න ෙිතෙ වර්ග .

කමම ව්ගකද පත්ර විශාෙ ිගැි  ස්වභාවය්  ැීම. ඳ ු ුරුණ කහෝ ක ොළ පාට විය හැකිය. පර්ව ිගැය.
මිි ය ඇිබ දඬු ප්රමාණය සාකප්ත ් ෂව වැියය. කවළඳකපොකළේ වැිය වශකයන් ද් නට ඇිබ ව්ගය කමයි .
ලන්ොනාර පත්ර ාා තන

තාෝ ුඹුරු  න ෙිතෙ වර්ග .

පත්ර, සිහින් ිගැි  ස්වභාවය්  ැීම.
ෙැක..

කඳේ පර්ව ිගැය. කවද මුකුණුවැන්න වශකයන් ද කමම ව්ගය හුරන්වනු
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පඳුු  ආනාර

පුරුණ ව ාරකද මුකුණුවැන්න විවිධා වර්ණ වලින් යු් ම කේ. රතු, ක ොළ හ හා මි්ර පාටැිබ කම්වා වැිය
වශකයන් විසිතුුණ පැළෑි  කෙස වැා රනු ෙැක.. කමම ව්ග අතුිනන් ක ොළ පැහැිබ ව්ගය වහාරයට ුවු ුව
බව කපකන්. කම් හැර ඉමා විශාෙ ක ොළ සහිම රට මුකුණුවැන්න යනුකවන් වයවහාින ව්ග කිහිපය්  ද
ිබක.. ඒවාකද අස්වැන්න අධි ු වත් රසකයන් අු  නිසා ජනප්රියමාවය ද අු ය.අෙං ාරය සඳහා භාවිමා
රි .

පස
පස නිමරම කමත්ව ිබීමම ුවු ුව නමුත් ජෙය රඳා පැවතීම ුවු ුව කනොකේ. ඒ අනුව ජෙවහනය කහොඳින් වන
පහත් බිම් (කුුරුණ ඉඩම්) වැාව සඳහා කයෝැයය. නිමර ජෙය සැපීමමට හැකි සස් බිම් වෙ ද වැා ළ
හැකිය. පී.ළච්. අැය 6.00 - 7.00 අමර ු  ඉමා ුවු  වශකයන් වම්ලි ු  පස්  මුකුණුවැන්න වැාව සඳහා
වඩාත් කයෝැය කේ. වාිනමා්ග පහුව ම් කනොමැිබ අවස්ථාවෙී  වැාව වරම්භ කිරීම සඳහා වෂෂා ාෙය් 
කමෝරා ැැීමම ුවු ුවය.

කපොකහොර කයී ම
ාබනි කපොකහොර කෙස කැොම කපොකහොර හා කුකුල් කපොකහොර කයොදි . ප්රධාාන කෙස කුකුල් කපොකහොර
කයොදි .කම් මගින් වටපනු හානිය වේ වා ැීම. දැනට රන ෙද අධායයන වෙට අනුව ිගගු ාෙය් 
ක ොළ ළළවු  වැා රනු ෙබන ් කෂේත්ර වෙ කපොස්පරස් ූලෙ ද්රවයය අධි කෙස මැන්පත් ීම ඇිබ බව
කපනි කැොස් ඇම. ළබැවින් පස් සාම්පෙ පරී් ෂා ර ළම විශ්කල්ෂණ කමොරතුුණ පදනම් රකැන
කපොකහොර කයී ම වැදැත් කේ.

ාබනි

කපොකහොර

ාබනි කපොකහොර වශකයන් වාණිජ මට්ටකම් වැාකේ ී  බහුෙ වශකයන් කුකුල් කපොකහොර භාවිමා රනු
ෙැක.. කැොම කපොකහොර භාවිමා කිරීකම්ී  වල් පැළෑි  කබෝ විය හැකි නිසා කැොීමහු ඊට ැමැත්ම් 
කනොද් විබ. කුකුල් කපොකහොර භාවිමා කිරීකමන් වටපණු හානිය ද අු  කේ. කුකුල් කපොකහොර වලින්
ඇකමෝනියා වායුව නි් මී පත්ර වෙට හානි විය හැකිය. ළබැවින් කුකුල් කපොකහොර කයු  සැනින් ජෙය ළ තු
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ළ යුතු කේ. කහ් ටයාරය ට
කපොකහොර කයී කම්ී  මාස 4 - 6

රසායනි

ාබනි කපොකහොර කටොන් 10 ්  පමණ කයී ම අවශය කේ. කුකුල්
ට වමාව්  බැඟින් කයී ම වැදැත් කේ.

කපොකහොර

වැිය අස්වැන්න්  ෙබා ැැීමමට ාබනි කපොකහොර වෙට අමමරව රසායනි කපොකහොර ද කයිගය යුතුය.
ඒවා පහම දැ් කවන පිනිග ූලලි හා මතුපිට කපොකහොර කෙස කයොදනු ෙැක.. ව්ග මීටර් 1000 බිම්
ප්රමාණය්  සඳහා කයිගය යුතු ප්රමාණ පහම සඳහන් ර ඇිබ අමර, ඒ අනුව වැාකේ ප්රමාණයට කයිගය යුතු
කපොකහොර ප්රමාණ ැණනය ර ැම යුතු කේ.
වර්ැ මීටර් 1000 (අ්  ර 1/4

) බිම් ප්රමාණය ට කයිගය යුතු කපොකහොර ප්රමාණය.

මූලින තප තා ර
දඬු සිටුීමමට කහෝ වැපිරීමට ිගන 1-2 ට කපර,
යූිනයා - කි.ග්රෑ. 9.0
සාන්ද්ර ුවපර් කපොස්කප්ත ට් - කි.ග්රෑ. 13.5
මියුිනකදට් ඔෆ් කපොටෑෂ් - කි.ග්රෑ. 10.0
මතුපිට කපොකහොර
1. පළමුව අස්වැන්න කනො ිගන 2-3 ට පුවව යූිනයා කි.ග්රෑ. 9 ් ද
2. කදවන අස්වැන්න කනලීකමන් පුවව හා ඊළඟ සෑම අස්වනු කනලීම ටම පුවව යූිනයා කි.ග්රෑ. 5.5,
මියුිනකදට් ඔෆ් කපොටෑෂ් කි.ග්රෑ. 1.5
3. සෑම මාස 6 ට වර්  සාන්ද්ර ුවපර් කපොස්කප්ත ට් කි.ග්රෑ. 6.5 ්  බැගින් කයිගය යුතු කේ.
මතුපිට කපොකහොර ඉසිකමන් පුව පත්ර කහොඳින් කසේී  යන කසේ ජෙය කයොදන්න.

තරෝපණ ද්රවය
දඬු ැබලි මඟින් ප්රචාාරණය රනු ෙැක.. කස.මී. 10 කහෝ 12 කහෝ ඊටත් වඩා ිගැ දඬු ැබලි, සිටුීමම කහෝ
වැපිරීම සඳහා කයොදා ැම හැකිය. ස්වභාවි මත්ත්ව යටකත් ීමජ මඟින් ද ප්රචාාරණය කේ. නමුත් ළම පැළ
වෙ ව්ග පිනුදශධාමාවය්  අකප්ත ් ෂා ළ කනොහැකිය.

බිම් ෙැනසී
මුකුණුවැන්න සිටුීමම සඳහා සස් බිම් (කැොඩ) කහෝ පහත් බිම් (කුුරුණ) කයොදා ැනු ෙැක.. කමෝරා ැත්
ස්ථානය ට අනුව ුවු ුව පිනිග බිම් ස ස් ක ොට වැාව පිහිටු විය යුතුය.
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පහත් බිම් (කුුරුණ) වෙ වැා කිරීම

බිම් කපරළා වල් පැළෑි  ිගරාපත්ීමමට ඉඩ හිනනු ෙැක.. පුවව, ලියිග ජෙකයන් පුරවා ැට කපොිය ක ොට
බිම සමමො ළ යුතුය. වැියපුර ජෙය බැස යාම සඳහා කුඩා කනොැැුරුණ ානු ස ස් කිරීම අවශය කේ.
කමකසේ ස ස් ළ බිකම් මුකුණුවැන්න දඬු වැපීරීමට කහෝ සිටුීමම ළ හැකි කේ.
වැපිරීම
ලියශකශ ජෙය ඉවත් රන්න. මඩ වියළීමට කපර කුඩාවට පන ෙද මුකුණුවැන්න දඬු ැබලි තුීම
මට්ටුව්  කෙස ලියශද පුරාම විුවුණවා හිනන්න. දඬු යන්මමින් පසට යටවන කසේ සදැල්කෙන් කහෝ අත්
කපෝුණවකින් වැපිරූ දඬු මට්ටුව කසමින් මද රන්න. නැිබනම්, යන්මමින් වැකසන කසේ පස් මට්ටුව් 
ඉසින්න. ඉන් පුව, වියළි කශශගුණය්  පවිබ නම් ිගන 3 - 4 ්  කපොල් අතු වලින් වවරණය ර මබන්න.

සස්බිම් වෙ වැා කිරීම
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බිම් කපරළා ැට කපොිය රැත් බිකමහි, ුවු ුව ප්රමාණකද ලියිග (ගිල්ු  පාත්ිබ) ස ස් ර ැන්න. ලියිග
ක්රමය නිසා ජෙය සැපීමම සඳහා කුඩා ානු කීපය්  ලියිග වටා සහ මැිගන් ස සා ැන්න. කමකසේ ස ස්
ර ැත් බිම, දඬු සිටුීමම සඳහා ුවු ුවය.

සිටුවී

නියමිම පරමරය ට අනුව කහෝ අහුර කෙස ළ මැන ළ දණ්ඩ බැගින් සිටුවන්න. කප්ත ළි කද ්  අමර
පරමරය කස.මී. 20 ්  හා කප්ත ළි තුළ දඬු කද ්  අමර කස.මී. 10 පමණ පරමරය්  ඇිබව සිටුීමම
ුවු ුවය. දඬු සිටුීමකමන් පුවව ිගන 3 - 4 ්  කපොල් අතු වලින් වවරණය ර මබන්න. අවශය පිනිග ිගනපමා
ජෙය සපයන්න.
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ජල ෙැපයී

මුකුණුවැන්න දඬු සිට ු  ිගන සිටම කනො ඩවා පකසේ මතුපිට මට්ටුව කමත්ව සිි න කසේ ජෙය සැපි ය
යුතුය. අවශය පමණට වඩා ජෙය කනොකයී මට ප්රකේශම් වන්න. මතුපිට ඉීමකමන් කහෝ පාත්ිබ වෙට
ැොයාමට සැෙැස්ීමකමන් ජෙය සැපීමමට පුු වන. පහත් බිම් වෙ කමමමනය රඳා පවිබන නිසා නිමරම
ජෙය සැපීමම අවශය කනොකේ. සස්බිම් වැාවන් සඳහා නිමර ජෙය සැපීමමට සිු  කේ.
මුකුණුවැන්න වැාව, ුවු  ාෙය්  තුළ ජෙය රඳා පවිබන මත්වය ට මරම්  ු රට ඔකරොත්තු කදන
නමුත් වැිය ාෙය්  ජෙය රඳා පැවතීම වැාවට අහිම ර කේ.
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වල් ර්දන

බිම් සැ ීමකම්ී  හැකිමා්  ු රට වල් මර්දනය ර ැම යුතුය. දඬු සිටුීමකමන් කහෝ වැපිරීකමන් පුව
් කෂේත්රකද වැකඩන වල් පැළෑි  ැෙවා ඉවත් ළ යුතු කේ. ් කෂේත්රකද කබෝැය පවිබන මා්  විනන් වර
වල් පැළෑි  ැෙවා පිිනසිු ව මබා ැම යුතු කේ.

තරෝග
ුඹුරු  පුල්ලි තරෝග

සර් ස්කපෝරා ිගලීර විකශේෂය්  නිසා ඇිබ කේ. පත්ර වෙ රතු පැහැයට හුුණ ු ුරුණ පුල්ලි ඇිබ ීම, පුවව ඒවා
පත්රය ු ුරුණ පාට ීම හැලී යි . කම්රූ පත්ර වෙ වැිය වශකයන් කරෝැ ේ ෂණ ද් නට ෙැක..
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සුුඹ ලනඩ තරෝග

ඇල්බියුකැෝ ිගලීර විකශේෂය්  නිසා කරෝැය ඇිබ කේ. පත්ර වෙ යි  පැත්කත් ුවු  පාට පුල්ලි ඇිබ කේ.
කරෝැය තීව්ර ූ  විට පත්ර වෙ යට පැත්කත් පුල්ලි වෙ පිි  වැනි ිගලීර ීමජාණු ද් නට ෙැක.. කරෝැය වැළුරන
ැස් වෙ කඳේ පාදස්ථ ක ොටස සහ කඳහි ැැට අමර ප්රකශශ (පර්ව) සාමානය ප්රමාණයට වඩා මහත් කේ.
අග්රස්ථ අංකුරකද පත්ර යි  පැත්මට හැකිලී ශා කද වැඩීම නවතී.
කරෝැ පාෙනය
කමම කරෝැ පාෙනය කිරීම සඳහා පහම සඳහන් ක්රියාමාර්ැ අනුැමනය








රන්න.

පාත්ිබ වෙ ජෙය රඳා පැවතීමට ඉඩ කනොමැීමම.
කරෝගී ශා ක ොටස් ැෙවා ඉවත් ර පුු ස්සා විනාශ කිරීම.
කපොටෑසියම් අඩංගු කපොකහොර කයී ම.
අනවශය කෙස නි ්රජීමය කපොකහොර කයී කමන් වැළකීම.
ඉ් මණින් අස්වැන්න පා ැැීමම.
කරෝැ වැළුරන සියු ම ් කෂේත්ර වෙ අස්වැන්න පා ඉවත් කිරීම.
කභෝැ මාුණව අනුැමනය කිරීම.

ක ොළ ළළවු  සඳහා ෂික රසායනි ද්රවය භාවිමා කිරීකමන් හැකිමා්  ු රට වැළැකි සිටීම ුවු ුවය. නමුත්,
කරෝැය කවනත් ක්රම වලින් පාෙනය ළ කනොහැකි විට පමණ්  අස්වැන්න පා ඉවත් ර ඉන් පුව
් කෂේත්රයට ුවු ුව ිගලීර නාශ ය්  ඉසිය යුතුය.

ිගලීර නාශ

කයී ම
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පහම සඳහන් ිගලීර නාශ වලින් ළ ්  ජෙය ලීටරය ට ග්රෑම් 2 ක්  අනුපාමයට මි්ර ක ොට ඉසින්න.
මැන්ක ොකස., මැකනබි, ඩැක ොනිල්. ිගලීර නාශ කයොදා ිගන 14 ්  ැම ූ  පුව පමණ්  අස්වැන්න
කනළා ැන්න.
ෂමි හානි


පත්ර ාකුලන ද ුරවා (ඔමිත ෝඩිේ ඉන්ඩිනාටා)

කීටයා විසින් පත්ර හකුො ඒ තුළට ීම පත්ර පට

වහාරයට ැැීමම නිසා හානිය සිු  කේ.
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පත්ර නා ද න පණුවා

ියප්ත කටරා කැෝත්රකද කසලීපුස් විකශේෂයට අයත් පණුවකු විසින් පත්ර


පත්ර නන කුඩා කුු මිණි ා

කීකටෝනිමා විකශේෂය


ා දැමීම නිසා හානිය සිු  කේ.

කුුණමිණිකයකු පත්ර

ා දැමීම නිසා හානිය සිු  කේ.

පත්ර නන ඉබි කුු මිණි ා

ැසිඩා විකශේෂයට අයත් කුුණමිණියන් විසින් පත්ර
කේ.

ා දමනු ෙබන නිසා පත්රවෙ මැද නාරි  පමණ්  ඉිබින
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කුඩිත්මකො

කුියත්මන් විසින් යුෂ සරා ීමම නිසා හානිය සිු  කේ. හානි ූ  පත්ර දාර හැකිුමන ස්වභාවය්  ැීම.


පැ

ැක්නා

පැළ මැ්  න් විසින් යුෂ සරා ීමම නිසා හානිය සිු  කේ. හානි ූ  පත්ර දාර යි  අමට හැකිකල්.




රතු යිටාවන් - පත්ර යි  පැත්කත් සිට යුෂ සරා ීමම නිසා මුලින් පත්රවෙ හ ිබත් ඇිබ ීම පත්ර
හ කේ. පුවව පත්ර ු ුරුණ ීම මිය යි . පත්ර යි  පැත්කත් ඉමා කුඩා රතු ිබත් කෙස කමම සතුන් පියවි
ඇසට දැකිය හැකිය.
වට පණු ාානි - කමකෙොකඩොැි නි විකශේෂ මුකුණුවැන්න වැාකේ ඉමා බහුෙව ද් නට ඇම.
වසාිගම ශා වර්ධානය ු ර්වෙ ීම පත්ර හපාට කේ. ූලෙ මණ්ඩෙය පරී් ෂා ළ විට පණු
වසාදනය නිසා ඇිබ ූ  ූලෙ ැැි ිබ ද් නට ඇම. වට පණු අසාදනය අවම ර ැැීමම සඳහා
නිකරෝගී කරෝපණ ද්රවය භාවිමය, කුකුල් කපොකහොර පසට මි්ර කිරීම හා කභෝැ මාුණව වැදැත් කේ.
කභෝැ මාුණව සඳහා මම්පො වැනි කභෝැය්  භාවිමා කිරීම කයෝැය කේ.

ෂමි හානි පාෙනය
පො ව්ග අමුකවන් කහෝ මැල්ුමම් කෙස වහාරයට ැන්නා නිසාත්, ක ි  ාෙ අන්මරය්  තුළ අස්වැන්න
කනළා ැන්නා නිසාත් ෂික රසායනි ද්රවය භාවිමා කිරීකමන් හැකිමා්  ු රට වැළකී සිි ය යුතුය.
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ෂමි හානි වසංැම මත්ත්වයට වර්ධානය ු වකහොත් පළමුව දඬු සියල්ෙ මුළින්ම පන්න. ඒ අතුිනන්
වහාරයට ැම හැකි ක ොටස් කමෝරා කසුව දඬු පුු ස්සා විනාශ රන්න. ළකසේ කිරීකමන් ෂමින් කේ ජීවන
චාක්රකද විවිධා අවස්ථා ඉවත් කේ. සිබ 1 1/2 - 2 ්  ැමු  පුව අු ිබන් දු  ො වැකඩන අවස්ථාකේී 
ෂමිනාශ කයී ම අමයාවශය බව කපීම යන්කන් නම් පමණ්  පහම සඳහන් ෂමිනාශ වෙ
ාර්ය් ෂමමාවය සපිනම මට්ටමින් ෙබාැම හැ් ක්  කමවැනි ෙපි  දු  අවස්ථාකේී  කයිගකමන් පමණි.

කුඩිත්මකෙන් ෙ ාා
මුු  මැන් කැි න් ෙබා ැන්නා අු , දැල් කරිග ඩ ට දමා කපොට්ටනිය්  කෙස ස සා, සදැසන පිණි
වියළිමට කපර පත්ර මමට පිබම වන කසේ ඉසින්න.

යිටාවන් ෙ ාා
ජෙකද ිගයවන කැන්දැම් කුු  ග්රෑම් 6 - 8 ්  ජෙය ලීටරය්  බැඟින් මි්ර ර පත්රවෙ යට පැත්මට විගන
කසේ කයොදන්න. ිගන 3 ්  පමණ ෙුව නැවම කයොදන්න.

පත්ර ාකුලන ද ුරවන්, පත්ර නන පණුවන් ාා කුඩිත්මකෙන් ෙ ාා



කුු  රැත් ක ොකහොඹ ීමජ ග්රෑම් 500 ජෙය ලීටර් 10 මි්ර ර කයොදන්න.
් කෙෝර්ෆ්ුමළුවකරෝන් (ඇටකරෝන්) මි.ලී. 10 ජෙය ලීටර් 10 බැගින් මි්ර ර කයොදන්න.

පත්ර නන කුු මිණි න් ාා ඉබි කුු මිණි න් ෙ ාා
කෆන්වැෙකර්ට් (ුවමිසිඩීන්) මි.ලී. 10, ජෙය ලීටර් 10 බැගින් මි්ර ර කයොදන්න.

පැ

ැක්නන් ාා කුඩිත්මකෙන් ෙ ාා

ෆින්කරොනිල් (රීජන්ට්) මි.ලී. 10 ජෙය ලීටර් 10 මි්ර ර කයොදන්න. කමය පැළෑි යට සරාැන්නා
(සංස්ථානි ) ෂමිනාශ ය්  නිසා අස්වැන්න කනලීමට සිබ 3 ට කපර කයී ම වැදැත්ය. ඉහම සඳහන්
කසුව ෂමිනාශ කයී කමන් පුව ිගන 14 ්  ැමවන තුුණ අස්වැන්න කනළීම කනො ළ යුතුය.
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අස්වැන්න කනළීම

මුකුණුවැන්න කනළීකමන් සිබ 4 ට පමණ පුව පළමු අස්වැන්න කනළා ැම හැකිය. අස්වැන්න
කනළීකම්ී  කපොකළොව මට්ටමට මඳ්  ඉහළින් දෑ ැත්ම වධාාරකයන් දඬු පා ැන්න. අස්වැන්න පා
ැැීමමට කපර ිගනකද වැාවට කහොඳින් ජෙය සපයන්න. ළකසේ කිරීකමන් අස්වැන්න කනළීකමන් පුව
ඉ් මණින් පැළීම යෑම වළ් වා ැම හැකි කේ. කනළීමද පහුව කේ.
ශා ය කහොඳින් ජෙය සරා කැන ප්රාණවත් ස්වභාවකයන් පවිබන සදය ාෙකද අස්වැන්න පා ැැීමම
ුවු ුවය. පළමු අස්වැන්න ෙබා ැැීමකමන් පුව සෑම සිබ 3 - 4 ට වර්  අස්වනු පා ැම හැකිය. සිබ 4
ට වඩා ල් ැම ු වකහොත් දඬු කමෝරා මල් පිපී අස්වැන්කන් මත්ත්වය බාෙ කේ.
මුල් අවධිකදී  වැාකේ අස්වැන්න අු ය. පුවව ක්රමකයන් වැිය ීම අු ුණු  2 ට පමණ පුව නැවමත් අු 
කේ. පා ැත් මුකුණුවැන්න දඬු ග්රෑම් 150 - 200 ්  පමණ බර ූ  මිි  කෙස ස සා ළවැනි මිි  100 ්  කහෝ
150 කමොැය්  වශකයන් කැන කමම කැෝනිවෙ ඔමා කහෝ දැල් මු  වෙ අුවරා ළිගනම කවළඳකපොළට
යැවිය යුතුය.
ව්ග මීටර 1000 (අ්  ර 1/4) මුකුණුවැන්න වැාවකින් වර ට කි.ග්රෑ. 1000 - 1200
අස්වැන්න්  (වසර ී  අස්වනු වාර 8 -10 ්  පමණ) ෙබා ැම හැකිය.

පමණ
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ත ෝග ාු ව

අු ුණු  2 ට පමණ පුව මුකුණුවැන්න වැාකේ අස්වැන්න ක්රමකයන් අු කේ. ළවිට ළම බිකමන් වැාව
ඉවත් ළ යුතු කේ. ළම ් කෂේත්රකද නැවම මුකුණුවැන්න වැා කනොක ොට ක ි  ෙ ට කහෝ කවනත්
කභෝැය්  වැා ළ යුතුය.
ළ ම ් කෂේත්රකද ළ ිගැට නැවම නැවම ළ ම කභෝැය වැා කිරීකමන් කරෝැ සහ පළිකබෝධා හානි වැිය
වන අමර පකසේ සාරවත් බව රැ ැැීමම ද අපහුව කේ. ළම නිසා, අනිවාර්යකයන් කභෝැ මාුණව් 
අනුැමනය ළ යුතු කේ.
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