පේර (Guava)

උද්භිද විදයාත්මක න මා ය - (Pasidium guajava)
හැදින්වී
ල ොව පුරා අතිශයින්ම ජනප්රිය ප ල ර ටමින්න් , ද තන්තු හා කැල්සිය පම් බහු ප තුරකි. දකුණු
ලමක්සිලකෝව සහ මධ්යම මලමිකකාව ශ්රිත රලශශ ිජජිමම කරත් නමු් එය ප දැන් ල ොව පුරා පැතිරී
මත. ල ර අලු් ප තුරක් ලමන්ම ටමටමධ් ද්රවය ිජ්පපාදනය පි ලය පොදා තැලනයි. කැබි  ල ස ිනන්ව
මසිරීමිද, ජෑම්, ලජි , චට්ිජ, යු්, ක්රීම් තැව අ අයිසපක්රීම් හා ලරකික ිජ්පපාදන සාහාද ලය පොදාතනී.
දැනි ශ්රී ාකාලඇ මති සමසපත ල ර වතාව ලහක්ිය පාර 400 - 500 අතර රමායය පකි. හම්බන්ලතොි,
මන්නාරම, පු්ත ම හා ලමොයරාත දිසපත්රික්කය පන් ව වාජ ජ මට්ින්න් ල ර වතාව සිදු කරයි.
ලතව්තිද ඉතා සුදුසු ප තු අ ශාකය පකි. ල ර ිජවැසිය පන්ලේ ටමින්න් අවශයතාවය ප සර ව ටමසාා
ලදන්ලනකි.
ප ෝෂණීය අගය
ඉදුණු මදය ප ග්රෑම් 100ක අඩාගු දෑ
දාර්ථය

ප්ර ායය

ජ ය ප

ග්රෑම් 81.7

ශක්තිය ප

කිල ෝකැ ික 51.0

මාාශ ජනක ධ්ාතු

ග්රෑම් 0.9

ලම්දය ප

ග්රෑම් 0.3

පි්පඨධ්ාතු

ග්රෑම් 11.2

කැල්සිය පම්

න්ි ග්රෑම් 10.0

ලපොසපපරසප

න්ි ග්රෑම් 28.0

ය පකඩ

න්ි ග්රෑම් 1.4

තය පන්න්

මයිලරොග්රෑම් 30.0

රයිලබො ලල්ටමන්

මයිලරොග්රෑම් 30.0

නය ප න්

න්ි ග්රෑම් 0.4

ටමින්න්

න්ි ග්රෑම් 212.0

ප්රපේද
පහොරය රතු






ලතඩි මධ්යසප රමාය තනී.
මදය ප දී තිම් තද ලරෝසවන් රතු පැහැය පක් තනී.
ලතඩිය පක බීජ 7.5% පමය ලඇ.
වසරකි තසකින් ලතඩි කිල ෝග්රෑම් 45 ක පමය (ලහක්ිය පාරය පි ලිොන් 17) සාමානය
අසපවැන්නක් බාතත හැකිය ප

පහොරය සුදු







ලතඩි රවුම් හැඩ තනී.
මදය ප කහවන් ලකොළ පැහැය පක් තනී.
ලතඩිය පක සාමානය බර ග්රෑම් 230 පමය ලඇ.
ලමම රලදදලය පන් ඉහළ අසපවැන්නක් බාතත හැකිය ප.
වසරකි තසකින් ලතඩි කිල ෝග්රෑම් 50 පමය (ලහක්ිය පාර 1 ි ලිොන් 20) අසපවැන්නක් බාතත
හැකිය ප.

පුබුදු







ලමම රලදදල ලතඩි ලපය පා්සසප හැඩතිය ප.
ටමශා රමායල ලතඩි හිතනී.
ලතඩිය පක 4.5% ක පමය බීජ රතිශතය පක් අඩාගුය ප.
ලතඩිය පක සාමානය බර ග්රෑම් 450ක් පමය ලඇ.
ලතඩිව මදය ප කහවන් ලකොළ පාිය ප.



තසකින් ලතඩි කිල ෝග්රෑම් 50 පමය (ලහක්ිය පාර 1 ි ලිොන් 20 ) අසපවැන්නක් වසරකදී බාතත
හැකිය ප.

නිර්පද්ශිත මව පදමුහුම් පේර ප්රපේද
ලංනා ජයන්ට්










ලමම රලදදය ප බැාලකොක් ජය පන්ට් x පුබුදු ලදමුහුමකි.
ලම ව ශාක අඩු උසක් (මීි්ස 3.5 - 4 ) හා අඩු පැතිරීමක් (මීි්ස 3.5 - 4) ලපන්වයි.
ඉතා ඉහළ අසපවැන්නක් බාලදන අතරම ලම ව ලතඩි රමායලය පන්ද ටමශා ලඇ.
අසපවනු ලනලීම ශරම්භ වූ පසු පළමු වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 24 ( ලහක්ිය පාරය පකි ලමට්රික්
ලිොන් 9.6) ක් හා 2 වන වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 130 (ලහක්ිය පාරය පකින් ලමට්රික් ලිොන් 52
) ක් පමය ැලබන අතර ලතඩිව සාමානය බර ග්රෑම් 250 - 600 අතර ලඇ.
ලමම ලතඩි විකු අ ලහෝ උසප වූ විකු අ හැඩය පක් තන්නා අතර අඩු මි සාඛ්යාවක් ස වත ලඇ.
මදල පැහැය ප ා ලකොළ පැහැය පි හු අ කහ පැහැය පක් තන්නා අතර රනීත රසය පකින් හා ්රිසපපි
සපවභාවලය පන් යුක්ත ලඇ.
ලනළා ත් පසු නැවුම් බව ලනොනැ වැඩි ක ක් තබාතත හැකි ව්සතය පකි.
ලමම ශාකල ව්සධ්න ටම ාසය ප ලහොරය සපවීට් රලදදය පි සමාන වනමු් අසපවැන්න, මදල
පැහැය ප හා රසය ප ඉන් ලවනසප ලඇ.

පහොරය ස්වීට්






පුබුදු x බැාලකොක් ජය පන්ට් ලදමුහුම් කිරීලමන් ිජපදවූ ලමම රලදදල තසප උසින් හා පැතිරීලමන්
අඩුය ප.
තු අ ටමය පනය ප ි  වල් වූ සපවභාවය පක් ලපන්වන අතර ඉහළ අසපවැන්නක් බාලශ.
ලමම ලතඩි රනීත රසලය පන් යුක්ත වන අතර විකු අ ලහෝ උසපවූ විකු අ හැඩය පක් තනී.
මදය ප ලකොළ පැහය පි හු අ සුදු පැහැය පක් තන්නා අතර ්රිසපපි සපවභාවය ප හා මි සාඛ්යාව අඩුවීම ය පන
ගුයාාතද ස වතය ප.
ඵ ලනලීම අරඹා පළමු වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 30 ( ලහක්ිය පාරය පි ලමට්රික් ලිොන් 12 ) ක්
හා 2 වන වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 100 ( ලහක්ිය පාරය පි ලමට්රික් ලිොන් 40 ) ක් පමය
බාලදන අතර ලම ව ලතඩිව සාමානය බර ග්රෑම් 250 - 500 අතර පවතී.

පරඩි ජයන්ට්










බැාලකොක් ජය පන්ට් x ලහොරය ලරඩ් ලදමුහුමක් වන ලමම රලදදල ශාක මධ්යසප උසකින් (මීි්ස
4 - 4.5 ) හා ලහොඳින් පැතිලරන (මීි්ස 4.5 - 5 ) ි  වල් වූ ටමය පනකින් සමන්ටමත ලඇ.
අධික ල ස ඵ දරන්නා වූ ලමම ව්සතල තසකින් පළමු වසල්සදී කිල ෝ ග්රෑම් 40 - 45
(ලහක්ිය පාරය පකින් ලමට්රික් ලිොන් 16 - 18 ) පමය ද ලදවන වසල්සදී කිල ෝ ග්රෑම් 100
(ලහක්ිය පාරය පකින් ලමට්රික් ලිොන් 40 ) කි ලනොඅඩු අසපවැන්නක් ද බාතත හැක.
ලතඩි ඉි  සාකාර (Oblong ellipsoid) හැඩය පක් තන්නා අතර රමායලය පන් ටමශා ලඇ.
ලතඩිව සාමානය බර ග්රෑම් 250 - 400 අතර අතය පක පවතී.
ඉලදන ටමි ල ල් ලකොළ පැහැය පි හු අ කහ පැහැය පක් තනී.
ඵ ල මදය ප රතු පැහැය පක් තනී.
ලතඩිල හැඩ හා මදල ව්සයය ප ලහොරය රතු රලදදය පි සමාන වනමු් ලමම ව්සතල ලතඩි
රමායලය පන් ඉතා ටමශා වන අතර ඉතා ඉහළ අසපවැන්නක් ද බාලදයි.
නැවුම් ප තුරක් ල ස භාටමතය පි තැනීලම්දී ිජවැරදි අවසප ාලඇ මදය ප ර් පැහැලය පන් යු් ිජසා
ලමම ව්සතය ප නැවුම් ප තු අ බීම පිළිලය ප කිරීමි ටමලශේ්ලය පන්ම උචිතය ප.

පහොරය පරෝසි










ලමම රලදදය ප බැාලකොක් ජය පන්ට් x සෆීඩා ලදමුහුන්න් ිජපදවා මති අතර එ ව ශාක මධ්යසප
උසකින් හා මධ්යසප පැතිරීමක් ස වත තසකි.
ලපය පා්සසප හැඩලය පන් යුක්ත වන ලමම ව්සතල ලතඩි දිි ලසන සුමි පෘ්පඨය පකින් යුතු වන අතර
ඉතා දැකුම්කළුය ප.
ඉලදන ටමි ලපෝත කහ පැහැ තැන්ලවන අතර මදය ප ලරෝස පැහැ තැන්ලඇ.
ල ෝලමො සිසප ඩී (PhomopsisPsidii) දිලීරය ප මති කරනු බන සපියි ්ස එන්ඩ් ලරොට් ලරෝතය පි
රතිලරෝීතතාවය ප ලපන්වීම ලම ව සුටමලශේී  ක්්යය පකි.
පළමු වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 30 (ලහක්ිය පාරය පකින් ලමට්රික් ලිොන් 12 ) ක් පමය ද ලදවන
වසල්සදී තසකින් කිල ෝ ග්රෑම් 85 - 90 (ලහක්ිය පාරය පකින් ලමට්රික් ලිොන් 34 - 36) ක් පමය ද
බාලශ.
ලතඩිය පක සාමානය බර ග්රෑම් 250 - 300 ක් අතර ලඇ.
රනීත රසලය පන් යුතු ලම ව ලතඩි නැවුම් ප තුරක් ල ස භාටමතය පි තන්නා ටමි ිජවැරදි අවසප ාලඇ
ලනළා තැනීම වැදත් ලඇ.
ලම ව මදය ප ලරෝස පැහැලය පන් යු් ිජසා නැවුම් ප තු අ බීම පිළිලය ප කිරීමි ටමලශේ්ලය පන්ම
උචිතය ප.

පද්ශගුයය
මුහුදු මට්ිලම් සිි මීි්ස 1500 - 2000 දක්වා ලත් ක ාපල ලමන්ම ටමය පළි හා අතරමැදි ක ාපව ල ර
සා්ස කව වතාක හැක. ටමය පළි ක ාපල ව්ස්ාව ලනො ැලබන ටමිදී ජ ය ප සැපයීම අවශය ලඇ. උණුසුම්
ලත් කා ගුයය පක් මති ටමි මල් හිතැනීම  වතකර වී අවු අශද පුරාම ඵ දරයි. එලහ් අධික ව්ස්ාව දිගු
ක ක් ැලබන ටමි මල් හිතැනීම අඩුලඇ.
ස
ල ර තස පුළුල් වූ පසප පරාසය ප වැවීමි පිළිවන. කාබිජක ද්රවය ස වත ජ වහනය ප වන පසප වඩා සුදුසුය ප.
නමු් තද මැින ලමන්ම වැි  අධික පසප ව ද වතා ක හැකිය ප. වයතාවය පි තරමක් ඔලරෝතුදීලම්
හැකිය පාවක් මති අතර ලවන් ලබෝත වතා කළ ලනොහැකි ලනොතැඹු අ භුතත ජ මට්ිමක් පවතින
සප ානව ද තාවකාි කව ජ ලය පන් ය පිවන සප ානව ද ල ර වතා කළ හැකිය ප.
ැළ නි දවී
බීජ වි න් බාත් පැළව ි වඩා බශධ් පැළ ගුයා්මක බටමන් ඉහළය ප. එිජසා සිටුවීමි බශධ් පැළ
ලය පොදා තැනීම වඩා් සුදුසුය ප.
ග්රාහක සාහා ඉදුනු ලතඩිව බීජ ලය පොදා පවලන් ටමය පළා ත් බීජ වැි  තවානක සිටුවන්න. ලමම බීජ සති 2
- 3 දී රලරෝහයය ප ලඇ. බීජ පැළ ලසන්ිනමීි්ස 4 ක් පමය උසපවූ ටමි මතුපිි පසප, වැි , ලතොම ලපොලහොර 1 :
1 : 2 න්ශ්රයය පක් ලතන ලසන්ිනමීි්ස 15 බඳුනක සිටුවන්න. ලදවනුව ලසන්ිනමීි්ස 25 බඳුනක සිටුවන්න.
ලමම පැළ මාස 5 - 7 ක් පමය වූ ටමි හා කලශ ටමශපකම්භය ප ලසන්ිනමීි්ස 1ක් පමය වූ ටමි බශධ් කිරීම
සාහා ලය පොදා තත හැකිය ප. ල ර සාහා පැච් බශධ්ය ප, චි බශධ්ය ප, ිකකිි  බශධ්ය ප හා ලල්ය ප්ස කිරීම සා්ස කව
ලය පොදාතත හැකිය ප. මීි අමතරව මුදුන් බශධ්ය ප (Top Work) මඟින් අසපවැන්න හා ගුයා්මක බව අඩු ලහෝ
වය පසපතත තසප ිජ්සලශශිත රලදද මඟින් රතිසප ාපනය ප කළහැක.
පැළව බශධ් අාකුර ලහෝ ිකකිි  වැලඩ්ම රමලය පන් බාලදන ූර්සය පාල ෝක රමායය ප වැඩි කළ යුතුය ප.
සෑමටමිම ග්රාහකලය පන් හිතන්නා ිකකිි  ඉව්කර බශධ් ිකකිල් පමයක් වැඩීමි සැ ැසපටමය ප යුතුය ප.
ැළ සිටුවී

පැළ සිටුවීමි ලය පොදා තන්නා සප ානය ප ලහොඳින් ජ ය ප බැස ය පන හා ලහොඳින් ශල ෝකය ප ැලබන සප ානය පක්
ටමය ප යුතුය ප. මීි්ස 5 - 6 x 5 - 6 පරතරය පි, ලසන්ිනමීි්ස 60 x 60 x 60 රමායය පි ව වල් සකසා තත යුතුය ප.
වැසි සමය ප ශරම්භය ප් සමඟ පැළ සිටුවීමි ලය පොදා තන්න. පැළ සිටුවීමි සති 2 - 3 ි ලපර මතුපිි පසප,
දිරූ ලතොම ලපොලහොර හා දිරූ කාබිජක ද්රවය න්ශ්රකර ව වල් මුදුන් වන ලසේ පුරවා තබන්න. ලපොි තීන්
කවරය ප ඉව්කර පැළය ප ලපොළව මට්ිමි සිිනන ලසේ සිටුටමය ප යුතුය ප. සති 1 - 2 ක් පමය ය පනතු අ ලසවන
සපය පන්න.
ගස් පුහුණු කිරී හා නේ ාදුව
බශධ් සාධිය පි පහළින් ග්රාහකල හිතන්නා සිය පලුම අතු හා මුල න් වැලඩන ිකකිි  කපා ඉව් කරන්න.
තසප ලසන්ිනමීි්ස 60 - 75 ක් උසදී අග්රසප ය ප ඉව්කර අතු 4 - 6 ක් බාතන්න. එම අතු ලසන්ිනමීි්ස 25 30 ක් වැඩුණු පසු නැවත අග්රසප ය ප ඉව්කර ශටමතීක අතු ස වත ලහොා සැකිල් ක් බාතන්න. ලමල ස
තලස ව උස ලසන්ිනමීි්ස 125 - 150 ක උසකින් පව්වා තන්න.
අතු තිරසපව වැඩුනු ටමි අ්තක හිතන්නා ඵ රමායය ප සෘුවව ඉහළි වැලඩන අතුව ි වඩා වැඩිලඇ.
ලම් සාහා අතු ශනතව අාශක (45 - 60) පව්වා තැනීමි්, ලතඩි බරි අතු කඩා වැටීම වැ ැක්වීමි්,
අතුව ි ශධ්ාරක ලකෝටු සපය පන්න. ලම් අතු එකිලනකි ටම අශධ් දිශාව ි සමබරව වැඩීමි ස සපවන්න.
මීි අමතරව එකිලනකි අව වරවන අතු ම්නම් හා ග්රාහක ිකකිි  හා ලසන්ිනමීි්ස 60 - 75 ක් ය පිනන් මති
වූ අතුද ඉව් කරන්න.
ලතඩි කඩා තැනීලමන් පසු අළු් ව්සධ්ක අාකුර හිතැනීම උ්ල්ජනය ප කිරීම සාහා ලසන්ිනමීි්ස 15ක්
(පත්ර යුත 2 - 3 ක්) ඉව් කරන්න. ක පාදු කළ පසු අිජවා්සය පලය පන්ම ලපොලහොර ලය පදීම හා ජ
සම්පාදනය ප කරන්න. ක පාදු චර 2ක් අතර කා ය ප මාස 8 - 9 කි.
ඵල තුනී කිරී
එක ලපොකුරක ලතඩි 1 - 2 ක් ඉතිිකකර වැඩිපුර මති ලතඩි ඉව් කළ යුතුය ප.
ජල සම් ාදමය
පැළය ප මදක් දැඩිවන ලතක් ජ සම්පාදනය ප අවශය ප ලඇ. ඉන්පසු ඉතාම දැඩි ිජය පා කා ය පකි හැ අණු ටමි
ජ ය ප ලය පදීම අවශය ලනොලඇ.
වල් ර්ධමය
බශධ් පැළය ප විා මති වල් ත වා ඉව් කළ යුතුය ප. ටමය පළි කාළගුයය පක් පවතින ටමි වසුනක් ලය පදීම
සුදුසුය ප.
ප ොපහොර භාවිතය
ආනාරය

පයොදම නාලය

ආනාරය

ප ෝෂන ප්ර ායය

අළු හුණු

පැ සිටුවීමි සති 2ි
ලපර

ලඩො මයිට්

ව කි ග්රෑම් 500

කාබිජක
ලපොලහොර

පැ සිටුවීමි සති 2ි
ලපර

කුකුල් හා ලතොම
ලපොලහොර
ලහෝ ලකොම්ලපෝසපට්

ව කි කිල ෝ ග්රෑම් 10

රසාය පිජක ලපොලහොර

Urea ROP MOP Kie N

P2
O5

K2
O

MgO

සිටුවීමි ලපර (ව කි)

120

225

100

-

55 63

60

-

පළමු අවු අශද සෑම මාස 4කි වරක්

40

75

40

-

19 21

24

-

ලදවන අවු අශද සෑම මාස 4කි වරක්

60

115

55

-

28 32

33

-

පළමු අවු අශද සෑම මාස 4කි වරක්

100

200

90

100 46 56

54

24

ලදවන අවු අශද සෑම මාස 4කි වරක්

125

250

105

-

28 70

63

-

තුන්වන අවු අශද සෑම මාස 4කි වරක්

150

300

125

-

70 84

75

-

ඉන්පසු සෑම මාස 4කි වරක්

200

450

175

50

92 126

105

12

ඵ හිතන්නා තසප සාහා

පරෝග හා ළිප ෝධ ාලමය
ගස් ැරීයාපම් පරෝගය
Fusariunoxysporumලහෝ Macrophominaphaseolinaනම් දිලීර ලරෝත කාරකය ප ල ස සැ ලක්. ලමම
ලරෝතය ප ශාකල ඕනෑම ව්සධ්න අවධිය පක මතිටමය ප හැක.
ශරම්භල දී පහළ අතු න්ය පය පාමි පින් තන්නා අතර පත්ර ිනක ක කින් හැලී ය පයි. කා හා අතුව පැලීම්ද
මති ලඇ. පසුව තස රමලය පන් න්ය ප ය පයි.
ර්ධමය
ලරෝගී තසප ක්ල්ේත්රලය පන් ඉව්කර පුළුසපසා දැමීලමන් ලසසු තසපව ි ලරෝතය ප වැ දීම ව ක්වා තත හැකිය ප.
පලසේ ලතතමනය ප වැඩිවීම ලරෝත ත්වය ප උග්ර කරන බැටමන් ජ ය ප බැසය පාමි කානු පශධ්තිය පක් සැකසිය ප
යුතුය ප. දිලීරනාශක භාටමතය ප ලරෝත පා නය පි එතරම් රතිඵ දාය පක ලනොවුව් කාලබන්ඩ ම් පස ලහොඳින්
ලතමීය පන ලසේ ලය පදීලමන් ලරෝතය ප පැතිරීම පා නය ප කළ හැක.
නප ොළු පරෝගය
ලම ව ලරෝත කාරකය ප PestalopsisPsidiනම් දිලීරය පයි. ලමම දිලීරය ප ලතඩි මත දුඹු අපැහැ කලබොළු මති
කරන අතර ලමම කලබොළු ටමශා වීලම්දී පැලීම් මතිලඇ. පැලීම් ිජසා ලවන් දිලීරය පන්ලේ ශටමතියීක
ශසාදන සිදුටමම ිජසා කළු පැහැති වී ඉක්මිජන් කුණුලඇ.
ර්ධමය
ිජ්සලශශිත ලපොලහොර භාටමතය ප හා ල ර තසප මනා ල ස ක පාදු කිරීම ලරෝතය ප මතිකිරීම අවම කරයි.
ලරෝගී ලතඩිව යු් උරාලබොන කෘන්න්ලේ හාිජය ප, තුවා හරහා ඝ්රව වයා ත ලඇ. එමිජසා ලමම ලරෝතය ප
පා නය ප කිිකමි දිලීරනාශක ලය පදිය ප යුතු අතර පසුව යු් උරාලබොන කෘන්න් ම්සධ්නය පි අවශය
කෘන්නාශක ලය පදිම වැදත්ය ප. ලම් සාහා මැන්ලකොලසර, ඩැලකොිජල්, මැලනර වැිජ දිලීරනාශක ලය පොදා
පසුව ඉන්ඩක්ල ෝප්රිඩ් වැිජ කෘන්නාශකද ලය පොදාතත හැක.
ඇන්ත්රැක්නෝපමෝස් පරෝගය
Colletotrichumgloeosporioidesනම් දිලීර ලමම ලරෝත ත්්වය ප මති කරයි.

පරෝග ලක්නෝෂය
ලබොලහෝ ටමි ව්ස්ාකා ල දී ලනොපැසුන ලතඩි මත මල්ලපිජති ති් තරම්වූ ප මති කරයි. රමලය පන්
එම ප ටමශා වී තද තතිලය පන් යුක්ත මතු ි ගිලුනු රවුම් ශකාර දුඹු අපැහැ පැල් ම් මති කරයි. පසුව
ශසාදිත ල ර ලතඩිය ප කලු පැහැවී තලසේ පවතී. මල් හා අතුව ිද ලරෝතය ප ශසාදනය ප ටමය ප හැක. ලම වදි අතු
ඉහළ සිි පහ ි සිදුටමය ප හැකි අතර, අවසානල දි ශාකය පම න්ය ප ය පයි. පත්රව හැඩල ලවනසපටමම් හා
පත්රදාරය ප පිළිසපසුණු ක්්ය ලපන්වයි. සමහර අවසප ාව දි ලරෝත කාරකය ප අක්රීය ප ල ස ල ර ලතඩිය ප මත
ජීව් වී පසුව ඉලදන අවසප ාලඇදි ්රිය පාකාරටම ලතඩි කුණුටමම මතිකරයි.
ර්ධමය
මනා තසප ක පාදුව තුි න් තස තු ි ලහොඳින්  ව අඑළිය ප වැටීමි සැ ැසපවීලමන් ලරෝත මතිවීම අවම
කරතත හැක. රසාය පිජක රතිකාර ල ස ඩැලකොිජල්, මැන්ලකොලසර වැිජ දිලීරනාශක ලය පදිම සිදුක
හැකිය ප. තුවා ලනොවනලසේ ලතඩි ලනලීම, සුදුසු ල ස මසිරීම ලමම ලරෝතකාරකයින්ලේ පැතිරීම
ව ක්වා යි.
ලිප ෝධ හානි
ලතුරු ැස්සා Bactocera SPP.
පරෝග ලක්නෝෂය
ල ර ලතඩි පැ ලතන එන ටමි ප තු අ මැසපසා ලතඩි සිදු අකර ිම්තර දමයි. ිම්තරවි න් පිිවන කීියින්
ලතඩිල මාාස ලකොිස ශහාරය පි තනී. ලම් ිජසා ලතඩි ශසාදනය ප වී කුණු වී ය පයි. මාාස බව වැඩි මෘදු
ලතඩි හිතන්නා ල ර ව්සත සාහා ලමම සතුන්ලේ හාිජය ප වැඩිටමය ප හැක.
ර්ධමය
හාිජය ප පා නය ප කිිකම සාහා ලතඩි තරමක් ව්සධ්නය ප වු ටමි කඩදාසි උර වැිජ ලදය පකින් ශවරයය ප
කරන්න. ලතඩි ලහොඳින් පැ මි ඉඩ ලනොදී තරමක් පැ ලතන එන ටමි කඩාතන්න. තසය පි වැටී මති ලතඩි
අහු ා තැඹුිකන් ව ා දැන්ය ප යුතුය ප. පිිකන් මැසපසන්ලේ තහනය ප අඩුකර තැිජමි මීතයිල් ඉයුජිලනෝල්
අඩාගු උගුල් භාටමතා ක හැකිය ප.
ැල ැක්නෝනා Selenothripsrubrocintus
පරෝග ලක්නෝෂය
තවාන්ව මති පැළ ලහෝ සිටුවා මති කුඩා පැළව ි ලමම සතුන්ලේ හාිජ සිදුටමය ප හැක. ශිශුවන් හා
වැඩුණු සතුන් පත්රව ය පිනපැ්ල් සිි යු් උරා ලබොයි. එිජසා පත්ර මත කහ පැහැ ප මුි න් දැකිය ප හැකි
අතර පසුව පත්ර සම්ූර්සයලය පන් ටමය පලී ලතොසප පැළ මැරී ය පයි.
ර්ධමය
හාිජය ප ද අණු නම් ෆිලරොිජල් හා ඉන්ඩක්ල ොරීඩ් වැිජ සාසප ාිජක කෘන්නාශකය පක් භාටමතාකර ලමම
සතුන් ම්සධ්නය ප කළ යුතුය ප.
පනොළ නම කුරුමිණියන් Mylocerus SPP. / Phylophaga SPP.
ලමම කු අන්ජ ය පන් ටමලශේ්ලය පන් රාත්රී කා ල දී ල ර තසපව ි පැන්ය ලකොළ කා දමයි. ලම් සතුන්
ලබොලහෝ ටමි දිවා කා ල දී දක්නි ලනොමැත.
ර්ධමය
හාිජය ප ද අණු කා ව දී ලපන්තිලය පෝන් වැිජ සපප්සශක කෘන්නාශකය පක් භාටමතා කළ හැක.
පනොළනම දළඹුවන් HyposidratalacaWlk.
ලකොළකන දළඹුවන් ල ර තලසේ දළු හා පින ලකොළ හකු ා ඒතු ලවලසන්න් එම පත්ර ශහාරය පි තනී. ලම්

ිජසා ශාකල ව්සධ්නය ප අඩා ලඇ.
ර්ධමය
ලමම දළඹුවන් සිිනන අතු කඩා ටමනාශ කර දැමීලමන් හාිජය ප තරමක් ව කාතත හැක. හාිජය ප ඉතා ද අණු
නම් මිලරෝන් වැිජ කෘන්නාශකය පක් භාටමතා කළ හැක
පම ප ෝඩාවන් Meloidgyne SPP.
පිය පටම මසි ලනොලපලනන මුල් ශ්රිතව ලවලසන කුඩා විපණු ටමලශේ්ය පකි. ශාක ව්සධ්නය ප මන වටීම,
ජ ය ප තිිමය පදී් පැළ මැ වුනු සපවභාවය පක් තැනීම, තැන්තැන්ව පැළ කාණ්ඩ ල ස මැරීය පාම හා පින
මුල්ව තැිජන් තැන කුණුවී ය පාම වැිජ ක්්යවි න් ශසාදිත ශාක හඳුනාතත හැකිය ප. තවද පත්ර දාරල
සිි මතු ි දම් පැහැති ති් මතිවීමද ශසාදනය ප ිජසා සිදු ලඇ.
ර්ධමය
ශාකල ලනමලිෝඩා හාිජය ප ය පැයි සැකක හැකි ක්්ය මතිටමි පා්සශපටමක මුල් කි වපය පක් අහඹු ල ස
ත වා බ ා එ ව මු ඉදිමී තැිනති වැිජ සපවාභාවය පක් ම්නම් පමයක් ලනමලිෝඩාවන් සාහා පා න රම
ලය පදීම සුදුසු ලඇ. පා නය ප සාහා ව්සධ්ක අවධිල මති තසකි කාලබෝිජයුරාන් ග්රෑම් 10ක් ද, ඵ දරන
වැඩුණු තසකි ග්රෑම් 20 - 30 ක්ද ලය පදීම සුදුසුය ප.
අස්වැන්ම පමලී
බීජ පැළ සිටුවා වසර 2 දී පමයද, බශධ් පැළ සිටුවා වසර 1 1/2 දි පමය ඵ හිතැනීම ශරම්භ ලඇ. මල්
පිපීලමන් පසු අසපවනු ලන ා තැනීමි දින 120 - 150 පමය කා ය පක් තතලඇ.
ලතඩිව පැහැය ප තද ලකොළ සිි ා ලකොළ - කහ පැහැය පි හැලරන අවසප ාලඇදී ලන ාතත යුතුය ප. අසපවනු
ලන නටමි ලතඩිව ි හාිජ ලනොටමය ප යුතුය ප.
බශධ් පැළ සිටුවා ලහොඳින් නඩ්තු ක ලහෝ වසර 6 - 8 කි පසුව එක් තසකින් ලතඩි කිල ෝග්රෑම් 45 50 පමය අසපවැන්නක් වසරක් තු දි බාතත හැකිය ප.

