ග්රේප් පෘ ට්ෘ( ැඟිරිෘකුලග්ේෘශාක)
වර්ගීකරණය
රාජධානිය : Plantae
වංශය : Magnoliophyta
වර්ගය : Magnoliopsida
උප වර්ගය : Rosidae
ගගෝත්රය : Sapindales
කුලය : Rutaceae
ඝනය : Citrus
විගශේෂය : Paradisi
උද්භිද විදයාත්මක න නා ය Citrus paradisi

හැදින්වීම
බටහිර ඉන්දිය ගනොගදව් දූපත්මකවලට අයත්මක බාබග ෝස් දූපගත්මක සම්භවය වූ බවත්මක ජම්ගබෝලවල විනෘතියක්
නිසා ග ය හටගත්මක බවත්මක විශ්වාස ගනගර්.
ඝර් නලාපීය ගද්ශගුණයට හැ ගැසී ඇති ග ය ශ්රි ලංනාගව් පහටරට විය හ හා අටර ැදි නලාපවලත්මක
උ රට අටර ැදි නලාපවලත්මක ගහොදින් වැගේ.

ගරේප් ප පෘට්

ඖෂධීයෘගුණෘහාෘග් ෝෂණෘසංයුතිය
නැල්සියම්, ගපොස්පරස් වැනි ඛීජවලින් සහ විටමින් බී හා සී වලින් ගපොගහොසත්මකය.
ග ය ආහාර රුචිය වැඩි කිරී , ආ ාශගට ගරෝග ස නය කිරී දියවැඩියාව පාලනය කිරී , ක්විනයින්
රසායනය අ ංගු ගහයින් ැගල්රියා ගරෝගය වැළැක්වී වැනි ඖෂධීය ගුණවලින් යුක්ටය.
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ගපෝෂය ගුණගයන් ිරරි ගරේප් ප පෘ්ෘට්

ාංශුෘහාෘග්ේශගුනිකෘඅවශයතා
විශාල පරාසයනට අයත්මක පස් වර්ගවල වගා නළ හැන. නමුත්මක ජලවහනය ගහොදින් සිදුවන මීටර් 2ක්
ප ණ ගැඹුරු භූගට ජල ටිට පස තුිරට සිට මීටර් 1නට ව ා පහ හන් ිරහිටන සැහැල්ලු පස් ව ාත්මක
සුදුසුය. ග ය ඝණ පස් ටටිටු ගහෝ ගබොරළුවලින් ගටොරවිය යුතුය.
ගහොදින් හිරු එ හය අවශය වන අටර මිලි මීටර් 1750ක් 2000ක් ප ණ වාර්ෂින වර්ෂාපටනයක් අවශය
ගව්. ඵල හටගැනී උත්මකගත්මකජනය කිරී ටත්මක ඵල ගහොදින් ගම්රී ටත්මක වර්ෂය තුළ ාස 1-2 න ප ණ
නිශ්චිට විය හ නාලයක් සහ අඩු වායුගගෝලීය ගටට නයක් තිබී අවශය ගව්.

නාව වැඩුණු ශානයක්

ආර්ථිකෘවාසි
නැල්සියම් ගපොස්පරස් වැනි ඛජවලින් හා විටමින් සී හා බී වලින් ගපොගහොසත්මක අළුත්මක පලතුරක් ගලස
පරිගභෝජනගයන් අඩු මුදලනට උසස් ගපෝෂණයක් ලබාගට හැන. ග යට අ ටරව ජෑම්, ගනෝඩියල්,
සිරප් ප වැනි ආහාර හා බී වර්ගත්මක ගගඩිගේ ගපොත්මකගටන් ගපක්ටීන් හා වාෂ්පශීලි ගටල් වර්ගත්මක
නිෂ්පාදනය නළ හැන. ගම් නිසා වගාව දියුණු කිරීග න් නෘෂිනාර්මින හා නාර්මින අංශගේ රැකියා සුලභ
කිරී ත්මක ජනටාවට උසස් ගපෝෂණයක් ලබා දි ටත්මක හැකි වනු ඇට.
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ගපෝෂණ ගුණගයන් ිරරි ගරේප් ප පෘ්ෘට්

ග්රේප් පෘ ් ට්-ප්රග්ද(( ැඟිරිෘකුලග්ේෘශාක)
ඵලගේ අභයන්ටර වර්ණය අනුව සුදු සහ ගරෝස යනුගවන් ්රධාන ඛා්ඩ ගදනකි. ලංනාගව් බුලලව
ඇත්මකගත්මක ගද්ශීය සුදු පැහැති වර්ගයි.

ග්ේශීයෘවර්ග






ගගඩි ගදො ම් වලට ව ා විශාල වුවද ජම්ගබෝල වලට ව ා කු ා ගව්.
ඕවලානාර ගහෝ රවුම් හැ ැතිය.
පැසුනු ගගඩිවල ගපොත්මකට සිනිඳුය. දිලිගසන ස්වභාවයක් ඇට.
ලා ගනොළ ගහෝ නහ පාටය.
යුෂ ්ර ාණය අිකනය.

ගද්ශිය වර්ගගේ ගරේප් ප පෘ්ෘට් ඵල
ග්ේශීයෘවර්ග



ගගඩියන බීජ 5-7ක් ඇට.
ාංශලය සුදු පැහැතිය.

ගරේප් ප පෘ්ෘට් වල ඇති ආගව්නින තිත්මකට රසය නිසා ලංනාගව් ජනටාව අටර එටරම් ජනරිය ගනොවූවත්මක
ගබොගහෝ දියුණු රටවල එය ජනරිය පලතුරකි.
ෑටනදි හඳුන්වාගදන ලද ්රණීතට ්රගදද ්රී ලංනාගව් ජනරිය ගවමින් පව..

හදුන්වා දුන් ගටොම්සන් ිරන්ක් ඵල
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ග්රේප් පෘ ් ට්ෘ-ෘවගාෘකටයුතතුෘ( ැඟිරිෘකුලග්ේෘශාක)
බුල නළලටාවය (එන බීජයකින් පැළ කිහිපයක් හට ගැනී ) ගනො ැති ගහයින් බීජවලින් හටගනුගේ
ලිංගිනව හටගන්නා පැළ ප ණ. ග
පැළවලින් ිරහිටුවන වගා ඒනානාරී ගනොවන අටර ලැගබන
ඵලවල ගුණාත්මක ය ද විවිධය. ගම්නිසා උසස් ගුණාත්මක ගයන් යුතු පැළ සහිට ඒනානාරී වගාවක් ඇතිනර
ගැනී ට වර්ධන ්රචාරන ක්ර (බද්ධ ක්ර ) ිනන් නිපදවාගත්මක පැළ සිටුවිය යුතුයි.
ටනි වගාවක් ගලස වගා නරන්ගන් නම්,
පරටර-මී. 4 x 5
වළන ්ර ාණය - ගස.මී. 60 x 60 x 60
ගහක්ටයාරයනට අවශය බද්ධ පැළ - 550
ග

පැළ සංඛයාවට පාළු සිටුවී ට අවශය සංඛයාවද ඇතුලත්මකය.

සාර්ථන බද්ධ පැළයක්
තුිරට පස් හා නාබනින ගපොගහොර ස ස ව ගගන මිශ්රනර සාදාගත්මක මිශ්රණගයන් පැළ සිටුවී ට සති 12නට ගපර වලවල් පුරවා ටබා වල තුළ පස ගහොදින් ටැන්පත්මක වූ පසු පැළය සිටුවිය යුතුයි. පැළගේ මුල
ගනොටස ප ණක් පසට යටවන ගසේ පැළය සිටුවී ඉටා ත්මක වැදගත්මකය.
බද්ධ පැළවල බද්ධ සන්ිකය පසට යටවුවගහොත්මක එ පැළ ඉක් නින් දුර්වල විය හැන. පැළය සිටුවා ඒ
ස ඟ ගයදිය යුතු මූලින ගපොගහොර ්ර ාණය පැළය වටා විසුරුවා හැර යන්ටම් පසට මිශ්රනර වසුනක්
ගයොදා අවශහ් පරිදි ජලය සැපයිය යුතුයි.
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වල ිරරවී

ගස්ෘපුහුණුෘකිරීමෘහාෘකප් ප ාදුව
ගහොඳ ඵලදාවක් ලබා ගැනී ටත්මක, ගබෝග පාලන නටයුතු පහසුනර ගැනී ටත්මක අලංනාර වගාවක් ඇති නර
ගැනී ටත්මක, පැළ පුුලණු කිරී අවශය ගව්. පැළය ගස.මී. 45 - 60 ප ණ ටනි නඳක් ගසේ වැඩී ට එ
ගනොටගසේ හටගන්නා රිකිලි සියල්ල ඉවත්මක නළ යුතුය.
ග ගසේ කිරීග න් රහනගයන් හටගන්නා රිකිලි ඉවත්මක වීග න් වගාවට වන හානිය ද ගහරවා ගට හැන.
පැළය ගස.මී. 45 - 60 ක් ප ණ උසට වැඩුණු පසු එයට ඉහලින් අඟල් 6ක් ප ණ පරටරයක් සහිටව
ගස ව ා ස බරව සිටින ගසේ අතු 3 - 4ක් වැඩී ට ඉ දි අගනක් අතු ඉවත්මක නළ යුතුයි.

ගස පුුලණු නරන අයුරු
ග ගලස ගගසේ ්රධාන සැකිල්ල සනසාගත්මක පසු පළල් ගනෝන සහිටව අතු වැඩී ට සැලැස්වීග න් තිරස්ව
පැතිගරන ශාන වියනක් සහිට ගසක් සනසා ගටහැන. ග විට ගගසේ ඵල හටගන්නා රිකිලි ්ර ාණය වැඩි
වී අස්වැන්න ද වැඩි ගව්.
පැළයක් මුල් අවස්ථාගව්දි ගහොදින් පුුලණුනර වැඩී ට සැලැස්වුවගහොත්මක පසුව අවශහ් වන නප් පපාදුව
අව නරගට හැන. නප් පපාදුව ිනන් ගරෝගී අතු, දුර්වල හා ැරුණු අතු හා ගසට අනවශය ගලස ගසවන
ඇති නරන අතු ඉවත්මක ගනගර්.

නප් පපාදු කිරී
ග ිනන් ගගසේ ඵලදායීටාවය ඉහල නංවාගට හැන.
ගහොදින් පුුලණු ගනොනළ වගාවන නම් වැඩිපුර නප් පපාදු කිරී ට සිදුවන අවස්ථා ඇට.
එගහත්මක එනවර වැඩිපුර නප් පපාදු කිරී වගාවට සුදුසු නැට. වැඩිපුර නප් පපාදු නළවිට ල් හට ගනොගන්නා
ගසක් නම් ල් හටගැනී ට ගටවන නාලය ටවත්මක වැඩිවී ත්මක, ඵල දරණ ගසක් නම් ඵල හටගැනී
අඩුවී ත්මක සිදුවිය හැන. ඵල දරණ ගස් නප් පපාදු කිරී නළ යුත්මකගත්මක අස්වනු ගනලාගත්මක පසුවය.
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නප් පපාදු කිරි ට අවශය ශානයක්
ල් ිරපී ට ආසන්න නාලගේ දි නප් පපාදු නළගහොත්මක ගගසේ වර්ධන වර්ධනය උත්මකගත්මකජනය වී ල් හට
ගැනී අඩුවිය හැන. නප් පපාදුව ටද විය හ හා ටද වැසි සහිට නාලවල ගනොනල යුතුය.
නප් පපාදුගවන් පසු නැපුම්වල නැන් සාන් වැනි ද්රව්ගයඅයක් ආගල්ප නල යුතුය. එයින් නැපුම් වලින් වන
ජල හානි හා දිලීර ආසාදනයන් ගහරවා ගට හැන.

නැපුම් තුවාලවල ආගල්ප නරන දිලීරනාශනය

ග් ොග්හොරෘග්යදිම
සිටුවන අවස්ථාගව් මූලින ගපොගහොර ගයදූ පසු වසරක් පාසා ගසනට අවශහ් ගපොගහොර ්ර ාණය ගයදිය
යුතුය. රසායනින ගපොගහොර වලට අ ටරව නාබනින ගපොගහොර ගගසේ විශාලත්මකවය අනුව අවශහ් ්ර ාණ
වලින් ගයදිය යුතුයි.
ජල සම්පාදන පහසුනම් තිගේ නම් වසරනට ගසනට අවශය ගපොගහොර ්ර ාණය ස ාන ගනොටස්
හටරනට ගබදා ාස තුනනට වරක් ද, වර්ෂාගපෝෂිට වගාවක් නම් ස ාන ගනොටස් ගදනනට ගබදා
ගදවරක් ද ගයදිය යුතුයි. ගපොගහොර ගයදි නල යුත්මකගත්මක ගගසේ අතු විහිදි ඇති ්ර ාණය තුල ගස වටා
විසුරුවා හැර පසට මිශ්ර කිරීග නි. ගම් සඳහා උදැල්ලක්, මුල්ලුවක් භාවිටය ව ාත්මක සුදුසුය. ගපොගහොර
ගයොදා වසුන් ගයදි නළ යුතුයි.

6

ගයදී ට ගපර ගපොගහොර මිශ්රණය නලවම් කිරී

වල්ෘමර්(නය
ගරේප් පපෘ්ෘට් වගාවට මුළු ගක්රේෂ්ත්රය වල් පැළෑටි වලින් ගටොරව ටබා ගැනී අවශහ් ගනොගව්. ගස් වටා
අතු ඇති ගනොටස ප ණක් වල් පැළෑටි වලින් ගටොරව ටබා ගැනී ්ර ාණවත්මකය. ඉතිරි ගනොටගසේ
වැග න වල්පැළ නැති ගැසීග න් නපා ්ර ාණවත්මකය.
වල් ර්දනය කිරීගම්දි නගඳේ පාදස්ථයට හා මුල්වලට හානි ගනොවන ගසේ එය නල යුතුය. නඳට හානි
සිදුවුව ගහොත්මක පාදස්ථ කුණුවීගම් ගරෝගය පහසුගවන් ඇතිවිය හැන. එබැවින් වසුන් ගයොදා ගහෝ
පැරගනොටි වැනි වල් නාශනයක් ගයොදා ගස වටා වල් ර්දනය ව ාත්මක සුදුසුය.

වැඩුණු ගසනට ගපොගහොර ගයොදා ඇති අයුරු

ජලෘසම් ා(නය
ගහොඳ වර්ධනයනට වසර පුරා ගහොඳ ජල සැපයු ක් තිබිය යුතුයි. ල් හට ගැනී ට ගපර ගනටි විය හ
නාලයක් තිබී ව ා සුදුසු වුවද ල් හටගත්මක පසු ගහොඳ අස්වැන්නක් සඳහා ගගඩි පැගසන තුරු පගසේ
ගටට නය පවත්මකවාගගන යා සුදුසුය.
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වසුන් ගයොදා ජල සම්පාදනය කිරී
ල් හට ගැනී උත්මකගත්මකජනය වී ට ාස 1-2 ප ණ විය හ නාලයක් ගසනට තිබිය යුතුයි. ල් හට ගැනී
ඇරඹී ඵල ිරහිටන ගටක් නාලය තුල ගසට ගහොදින් ජලය තිබිය යුතුයි. නැටගහොත්මක ල් සහ කු ා ඵල
හැලීයා සිදු ගව්.
ඵල ිරහිටීග න් පසු අවශයටාවය අනුව වරින් වර ජල සැපයු ්ර ාණවත්මකය. සම්්රදායින ක්ර වලට ව ා
සූක්ෂ ජල සම්පාදන ක්ර ව ාත්මක සුදුසුය. (බිංදු හා විසිරි ජල සම්පාදන ක්ර ) ක්ුදද්ර හා විසිරි ජල සම්පාදන
ක්ර ය ව ාත්මක සුදුසුය. ග ිනන් ගස වටා සම්පූර්ණ මූල ්ඩ ලය ගටත්මකවී
සිදු ගව්.

බිංදු ජල සම්පාදනය ගයොදා ගැනි

ග්ගඩිෘහටගැනීමෘප්රමා(ෘවීම
ගහොදින් වැඩී ඇටත්මක ස හර ගස්වල ගගඩි හට ගැනී සිදු ගනොවී වගා නරුවන්ට විශාල ගැටළුවකි.
ග වැනි ගස්වල ගගඩි හට ගැනී උත්මකගත්මකජනය නර ගැනී සඳහා පහට සඳහන් නටයුතු එනක් ගහෝ
කිහිපයක් අනුග නය කිරී අවශය විය හැකිය.


ගසට ගහොදින් හිරු එ හය ලැබී ට සලස්වන්නගම් සඳහා ගසට ගසවන ඇතිවන ගවනත්මක
ගස්වල අතු නපා ඉවත්මක නරන්න.
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ගගසේ ගපොතු .රු ඉවත්මක කිරී



ගගසේ ්රධාන අතුවල ගපොල් ගලලි වැනි දෑ එල්ලන්න. ග විට එ අතුවලට ගහොදින් එ හය
ලැගේ. නමුත්මක ග ය නළ යුත්මකගට අතුවලට හානි ගනොවන පරිදිය.
්රධාන අතු කිහිපයන නගඳේ ටැනින් ටැන ගපොතු .රු ඉවත්මක නරන්න. නමුත්මක සම්පූර්ණ වලයන
ආනාරයනට ගපොත්මකට ඉවත්මක කිරී සුදුසු නැට.

අතුවලට බර ද්රවයක් එල්ලී

ග්රේප් පෘ ් ට්ෘ-ෘඅස්වැන්නෘ( ැඟිරිෘකුලග්ේෘශාක)
අස්වනුෘග්නලීම
ගගඩියක් ගහොඳින් ගම්රී ට ාස 4 1/2ක් ප ණ ගට ගව්. ගහොදින් පැසුන ගගඩි ගනලා ගනොගගන
ටවදුරටත්මක ගගසේ තිබී ට හැරියගහොත්මක ගගඩිගේ යුෂ නැවට ගසට උරා ගන්නා ගහයින් ගගඩි
්රගයෝජනයට ගට ගනොහැකි ටත්මකත්මකවයට පත්මක ගව්.
එ නිසා නියමිට නාලගේදී අස්වනු ගනලී වැදගටය. අස්වනු ගනලී දවගසේ ගප.ව. 9.00 හා ප.ව. 4.00
ගපර නාලය තුල ව ාත්මක සුදුසුය. ගප.ව. 9.00 ට ගපර හා පස්වරු 4.00න් පසු අස්වනු ගනලීගම් § ගගඩිවල
ගටල් පැල්ලම් ඇති වී ඒවාගේ ගවළඳ වටිනාන අඩුවිය හැන.
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ගනලී ට ආසන්න අවස්ථාගව් ඇති ඵල

ග්ේරීමෘහාෘවර්ගෘකිරීම
පහට නරුණ සලනා බලා වර්ග කිරී නළ යුතුය.






විශාලත්මකවය
පැහැය
යාන්ත්රින හානි හා නෘමි හානි
ගල ගරෝග ආසාදන හා විනෘති
ගම්රීගම් ්ර ාණය

නියමිට අවස්ථාගව් දී ගනලාගත්මක ඵල
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