දඹල( Winged Bean)

උද්භිද විදයාත්මක න මා ය- සසොස ොනාපස් සෙට්රාසනොසමොසලස්ස් (Psophocarpus tetragonolobus)
කුලය - ැසේසි
මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2000 පමණ උස් වූ ප්රමශ ක්වා ාා ළ ැකි ම ෝායි. ප රේපරිළා ාා
ළරන ලක කඹල ප්රමදකාින්  සස්ාු  ල ා ැකිවූම මැ ළ් නම දී පමණි. එයට මැේතුා එම
ප්රමදකාල ම්  ිපිපම සහැ මළි  ිවා ළ ල තිබිය යුතුවූ නිස ය. නමුත් ාර් ම නම දී ාසර පුර ම
ාා ළර සස්ාු  ල ා ැකි නා ප්රමදක බිිකළර තිම..

නිර්සද්ශිත ප්රසේද
එස්.එල්.එස්. 44
ාසර පුර ම ාා ළර ස ර්ථළ සස්ාක් න්ව ල ා ැකි ාර්ායි. ළර්  මළො පකැකතිය. ළරලළ
ස ම නය ර ්රෑමේ 15 පමණ මේ.
ක්රිෂ්ණා

ශ්රී ල ිිළ මාාතු ාා ා්  ාලදී ා පනරිය ම ෝා ප්රමදකයි. කකනට SLA 44, UPS 12, SLS 40 යන
ප්රමදක සම මශියය ප්රමදක ර ියය්ව මාොීන්  ිසසි්  ාා ළරු  ල යි. SLS 44 ප්රමදක මළො පකැකති
ප්රමදකය්ව ාන ස ර එය 1997 ාසමර්දී ළෘෂිළර්ම මකප ර් මේ් තුා ිසසි්  නිර්මශ ළර තිම..

පස
ාකින සික පස්ාල මම් ම මකි  සධිළ පස්ාලක ාා ළ ැකි ම ෝායි. නමුත් මැොඳි්  පලය කස යන
ළ නිළ ද්රාය මකනිස්  සංිු  ාකින මලෝේ සැ මකි  මලෝේ පස් ාා ා සහැ ාං සුදුසුය.

බිම් සැනසී
ාකඹුරට බිම මපරල ළකට මපොඩිළර ා් න. ාංමමික පලය රක සිටීමේ සාක නම්ව පාතී නේ උස් ප ත්ති
මැෝ ාකි  ැ ළ ු  ආළ රයට ාංම සළස්ළර ා් න.

බීජ අවශ්යතාවය
මැ්වටය රයළට ිමලෝ ග්රෑේ 21 - 23ි.

පරතරය
මස් ි මීටර් 75 x මස් ි මීටර් 60ි.

වනා නාලය
ාර්ෂ ළ ලය ආරේභයත් සම බීප සිටුා් න. එ්ව ාලළ මස් ි මීටර් 2-5 පමණ ාකඹුරි්  බීප 2 - 3
පමණ සිටුිසය යුතුය.

ආධාරන සිටුවී
ාලා්  සසින්  සිටුා ාත් ආධ රළ ළණු මා ාක්  පුහුණු ළර් න.

සපොස ොර සයදී

මැොඳි්  ිවර පත්වූ ළ නිළ මපොමැොර සළස ාත් ාලා් ාලට මයොක පස් සම මැොඳි්  ළ ාේ
ළරා් න. මමයට සම රා පැ සහැ්  ආළ රයට රස යනිළ මපොමැොර ක ාා ාට ල මක් න.

සයදිය යුතු නාලය

යූරියා
ත්රිත්මකව පරපර් සපොස්ස ්
ස ./කි.ග්රෑ ස ./ කි.ග්රෑ

මියුරිසේ් ඔ ් සපොෙෑෂ්
ස ./ කි.ග්රෑ

මුිනළ මපොමැොර

45

215

65

පක මතු ීන සති 4

20

-

-

පක මතු ීන සති 10

20

-

-

ජල සම්පාදමය
ිසයළි ළ ු ණිළ ත්ත්ාය්  පාතින සාස්ථ ාලදී සතියළට ාර්ව පමණ කඟි්  ාා ාට පලය
සපය් න. ාකින සධිළ පස් සික ාංේාල ාා ළර ඇතිිසට මමයට ාං සඩු ළ ල පර රයි්  පලය
ල දීමට සිදුාු  ඇ .

වල් පැලෑටි පාලමය
ආරේභළ සාස්ථ මේදී කඹල ම ෝාය ා මසමි්  ාර්ධනය ාන නිස මමම ළ ලම දී ා්  පකලෑි 
ප ලනය ිපළි හා ිසම ේෂමය්  සකලිිනමත්ා් න. බීප ප්රමරෝැණය ීන සති 1,3,5,7 සැ 12 දී ා්  පකලෑි 
ප ලනය ිරීම ිසම ේෂමය්  නිර්මශ ළරු  ලකම..

සරසන ා නෘමි ානි පාලමය
කඹල ාා ාට ිස ල ා මය්  ැ නි පමුණුාු  ල න ළෘමි්  සැ මරෝා ිපළි හ ා ර් ීන නක . සමැර
සාස්ථ ාලදී පත්ර ආැ රයට ා් න ක ඹුා්  ැ ළර්  ිසිවන පණුා්  ාකනි ළෘමි්  නිස සුළු ැ නි
ඇතිිසය ැකිය. ක්වටීරිය මකලීනම නිස ාක් ාලට ැ නි ීන ඇති සාස්ථ ිපළි හා ක ළල තුරි්  ා ර්
ීන තිම..

අස්වනු සමලී
නිර්මශිය ප්රමදකමයික (එස්.එ් .එස්. 44) ප මු සස්ාක් න ිවන 75 දී පමණ ල ා ැකිය. නමුත් හුල
ා මය්  ාා ළරු  ල න මානත් ප්රමදකාල මේ සහැ ිවන 90 - 100 පමණ ළ ලය්ව ා මේ. එම
සාස්ථ මේ සිට සති 6 - 7 පමණ ළ ලය්ව තු සස්ාු  ල ා ැකිය. ිවන 3 - 4 ාර්ව කඟි්  ලපි 
ළර්  මනල ා් න.

අස්වැන්ම
මැ්වටය රයළට මටෝ  15 - 20ි.

