පත ෝල (snake gourd)

උද්භිද විදයාත්මක න මා -ට්රයිකතන ැන්ත ැ ියුකනත ිනමා Trichosanthes cucumerina)
කුලය - කුනර්බිතේසි
ශ්රී ලාංකිකයන් අ ලාර ජ ලාප්රි් ලාවළු බ ලාග යක් ව ලාු් ලාෝග යං ලා්භවයු් ලා ඇ ලා්තගත නිුර්ථ් ලාආසි්කගේ්. ලා
මක ගේ, නුුජ, ජත්පුජ, හභව  අග ොට, කුරුණෑකං ලාුැනි දි්්ත්රි වනුං ලාශාලකං ලාුලග් අ ලාගමම ලාග යක් ලා
ුකකගේ.

නිර්තද්ශි ප්රතේද
ටී. ඒ. 2

මීටජ්නට ලාුඩක ලාදික ලානජේ ලාර බ ලා- ලාසුදු ලාෝකට්. ලාගභවරීමත ලා්මක ලානජේුං ලා දගනොළ ලාෝකට ලාඉරි ලා්ති ලාගේ.
එම්. අයික. තනටි)

ර බ ලාසුදු ලාෝැහැති ලානජං ලාමීටර් ලාෝමණ ලාදික්.
1

ති්තමතේලි

නජංන ලාදික ලාමීටර් ලාෝමණ ලාගේ. ලාමකි්ං ලා ශා අ ලාුැඩි ලාගමම ලානජේ ලාර බ ලා- ලාසුදු ලාෝකට්. ලාගභවරීමත ලා්මක ලානජගේ ලාසුදු ලාෝැහැති ලා
ඉරි ලා්තිගේ.

තද්ශගුණින අවශය ා
උණුසුභව ලාගේලගුණින ලා තු ලාරි්නජ් ලාග යක්කය. ලාහුදුදු ලාමටමටගභව ලාසිට ලාමීටර් ලා500 ලාෝමණ උ් ව ලාද වුක ලාවු ලාප්රගේලුං ලා
ගම් ලා්කර්ථනු ලාුකකනළ ලාහැකය්. ලාශා්ළි ලානංකෝගේ ලා්ේ න අ්ගේදී ලාද ලාග ත ලානංකෝගේ ලාු්ජ ලාපුජකම ලාද ලාෝග යං ලා
ුකක ලානළ ලාහැකය්. ලාගනග්ේ ලාවුුද ලා ද ලාුර්ෂක නකං ලාමකහැජ ලාුකක ලාකයරීගම අ ලාුැඩි ලාර්්ුැ අ් ව ලාං ක ලාක  ලාහැකය්.

පැ

නක නින ලාද්රුය ලාමැ්ශාත ලාරඩිගු ලාගහොදි අ ලාපං් ලා ැ්්් ලාෝ් ව ලාුකකු ලා්දහක ලාුඩක ලාසුදුසු්. ලාෝග්ි  ලාතිිය් ලාුතු  ලාි.. ලාව්.. ලා
රක් ලා5.5 - 7.5 ලාෝමණ ලාගේ.

බිම් ැනනසී
ඉඩම ලාගහොදි අ ලාසී්ක ලානැට ලාගෝොඩිනජ ලාක අ්. ලානි්මි  ලාෝජ ජ්ට ලාග් අටි ලාමීටර් ලා30 x 30 x 30 ලාප්රමකණගේ ලාුංුේ ලා
්න්ක ලාක අ්.

බීජ අවශය ාවය
ගහ වට්කජ්නට ලා- ලාකයගංය ලාග්රෑභව ලා4 ලාකය.

පර රය
මීටර් ලා1.5 x 1.5 කය.

සිටුවී
දිජකෝතවු ලානක නින ලාද්රුය ලා්හ ලාමු ි.ට ලාෝ්් ලාභව්රනජ ලාුං ලාපුජුකක අ්. ලාීප සිටු ඇමට ලාදි් ලා2 - 3 ගෝජ ලාව ව ලාුංනට ලා
හුලින ලාගෝොගහොජ ලාගං් ලානිර්ගේශි  ලාජ්ක්නින ලාගෝොගහොජ ප්රමකණ් ලාග්ොද අ්.
්න්කකත ුගංි  ලාවකයග්නට ලා ජම ව ලාදුරි අ ලාීප ලා3 ෝමණ ලාග් අටි ලාමීටර් ලා2 - 3 ෝමණ ලාකැඹුරි අ සිටුුක ලාගහොදි අ ලා
පං් ලා්ෝ් අ්. ලාදි් ලා5 - 8 ලාදී ලාීප ලාප්රගජයහ්් ලාගේ.

පනල තුනී ියරී
ීප ලාෝැං ඇ ලා්ති ලා2 ෝමණ ලාක වුශාට ලාව ව ලාුංන ලානීගජයගී ලාෝැං ලා2 ෝමණ ව ලාඉතිරිනජ ලාුැඩි ලාෝැං ලාකංුක ලාදම අ්.

වනල් පුහුණු ියරී
මීටර් ලා2 ලාෝමණ ලාඋ් ලාල වතිමත ලාෝ අදංමනට ලාුැේ ලාග්ොහු ලානජ අ්. ලාෝ අදංමට ලාෝහති අ ලාුැගංි  ලාප්රධාක් ලානගදි  ලා
හටක අ්ක ලාෝකර්ල්ශාන ලාරු  ලාඉුත ලානජ අ්.
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තප ත ර තයදී
ෝහ  ලා්දහ අ ලාර අදමට ලාජ්ක්නින ලාගෝොගහොජ ලාග්ොදක ලාුකකගු අ ලාුැඩි ලාර්්ුැ අ් ව ලාං කක අ්.
යූිනයා
ත ./ ිය.ග්රෑ

තයදිය ුකතු නාලය

ත්රිත්මකව පරපර් තප ැත ේ
ත ./ ිය.ග්රෑ

මිුකිනතේේ ඔෆ තප ටෑෂ
ත ./ ිය.ග්රෑ

හුලින ලාගෝොගහොජ

75

200

60

ෝැං ලාමු  ඇ ලා්ති ලා4

75

-

60

ෝැං ලාමු  ඇ ලා්ති ලා8

75

-

60

වල් පනලෑටි පාලමය

ග යකගේ ලාහුේ ලාරු්්ථකගේදී ලාුේෝැං ලාෝකං්් ලාි.ළි දු ලා්ැංකයලිමත ලාු අ්. ලාුැේ ලාගහොදි අ ුැඩී ලාමැ්්් ලාආුජණ් ලා
නජකත ලාෝසුු ලාුේ ලාෝැංෑටි ලාෝකං්් ලාව ජභව ලාකැට බු ව ලාග්ොගේ.

ජල ැම්පාදමය

ීප ලාප්රගජයහ්්ු් ලාග  ව ලාදි්ෝ කම ලාෝකගහේ ලාපං් ලා්ෝ් අ්. ලාඉ අෝසු ලාරුලය කු් ලාරනුු ුරි අ ලාුජ ලාපං් ලා
්ෝ් අ්. ලාුැේ ලාුටක ලාුසු් ව ලාග්දීගම අ ලාශා්ළි ලානකළගුණින ලා තු ෝුති්ශාට ලාෝ් ලාශා්ළී ලා්කම ලාරඩුනජ ලාක  ලාහැකය්.

නෘමි ා තරෝග පාලමය
ඉල් නැැා
නජේ ලාු ං ලාඉේ ලාමැ්්්කගේ ලාකීට්ක ලාශාසි අ ලාසිදුනජ් ලාහකනි් ලානි්ක ලානජේ ලාකුණුගේ. ලාකුඩක රුධිගේදීම ලාගෝොලිතී අ ලා
නුජ ලාග්ොදක ලානජේ ලාආුජණ් ලානජ අ්. ලාදරුණු ලාහකනි් ව ලාෝුති් ලාශාට ගෙ අතිග්ය අ ලාුැනි ලානිර්ගේශි  ලා
නෘමි්කලන් ව ලාුකකුට ලාග්ොද අ්.
ගම්ට ලාරම ජු ලාරවුංනගෝයජක ලාකුරුමිණි් අ, හ ේෝකද ලාමකුණ අ ලාහක ලාවි.ංැේ්ක ලාකුරුමිණි් අ ලානි්කද ලාුකකුට ලා
හකනි ලා්ති ලාශා් ලාහැකය්.
මූං ලාකැටිති ලාුටෝණුු අ ලාෝකං්් ලාකයරීම ලා්දහක ලාග යක ලාමකරුු ලාහක ලානක නින ලාගෝොගහොජ ලාමැ්ශා අ ුකකුට ලාග්දීමනළ ලා
හැකය්. ලාවග්ේම ලා3 % නකග ොෆිුතජක අ ලානැට ලාග්රෑභව ලා2 ලාෝමණ ලාීප ලාසිටුු් රු්්ථකගේදී ලා්ෑම ලාුංනටම ලාග්දීමද ලානළ ලා
හැකය්.
ෝග යං ලාුකකු අ ලා්දහක ලා්ටිපු්් ලාගජයක් ලා්හ ලාි.ටිපු්් ලාගජයක් ලාදරුණු ලාගං් ලාුැංදි් ලාහැකය්. වශාට ලානිර්ගේශි  ලාදිලීජ ලා
්කලන් ව ලාෝත්රුංට ලාග්ොද අ්. ලාමෘදු ලාකුණු ඇම ලානි්ක ලාුැගංි  ෝැද්්ථ ලාගනොට්ට ලාහකනි ලා්තිවුුගහොත ලාෝග්ි  ලා
පංුහ්් ලාදිුතණු ලානජ අ්. ලාෝ් ලාබුරුේනජ ුක ්් ලාදිුතණු ලානජ අ්.

අැවනු තමලී
සිටුුක ලාදි් ලා60 - 75 දී ලාර්්ුනු ලාග්ලීම ලාආජභවය ලානළ ලාහැකය්. ලාදි් ලා4 නට ලාුජ ව ලාෝමණ ලා ැගි අ ලාර්්ුනු ලාග්ංකක  ලා
හැකය්.

අැවන්තම
උ්්් ලාුකක ලාෝකං් ලා තු ලා්ටගත ලාගහ වට්කජ්නට ලාකයගංය ලාග්රෑභව ලා20,000 ලාෝමණ ලාර්්ුැ අ් ව ලාං කක  ලාහැකය්.

අැවන්තම පින රණය

ග්ංකකත ලානජේුංට ලාු ුකං ඇම ලාුංනක ලාකැනීම ලා්දහක ලාංණු ලාෝැදුරු ලාගහය ලාගෝොේ ලාරු ුලි අ ආුජණ්නජ ලාමිටි ලා
දි අ්. ලාගහොදි අ ලාෝරිහජණ් ලානජ් ලාංද ලානජේ ලාදි් ලා7 - 10 ෝමණ ලාගුණකතම් ෝහ  ලාග්ොුැටී ලා කක  ලාහැකය්.
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