අලිගැට පේර ( Avacado)

හැඳින්වීම
ලලෝලේසි ශාක කුලයට අයත් අලිගැට ලේර ගස සම්භවය වී ඇත්ලත් දකුණු දිග ලෙක්සිලකෝලේ යයි
විශ්වාස කරනු ලැලේ. ඉන්පසු එය ලලෝකලේ නිවේතන හා උපනිවේතන ප්රලශශ කරා වි ාේත වී බේලේ.
ශ්රි ලාකාව ලවත ලෙෙ ල ෝගය හන්න්වා න්න් වකවානුව කුෙක්ද යන්න නිශ්තතව පැවසිය ලනොහැකි වුවත්
අලිගැට ලේර ලෙරටට හන්න්වා දීලම් අවස්ථාවක් පිළි දව පළමුවරට වාේතා කර ඇත්ලත් 1927 වසලේදීය.
ලකලසේ වුවද වසර 200කට වඩා ලපර ලන්ලශසීන් සෙග ලෙරටට අලිගැට ලේර පැමිලෙන්නට ඇතැයි
විශ්වාස ලකලේ.
ලලොව පුරා ඉතා ජනප්රිය පලරකරක් වන ලෙය ලනොලයක් අන්දලෙ ාහාරයට ගත හැකිය. වැඩිෙ අලිගැට
ලේර වපසරියක් ඇබේ රට වන්ලන් ලෙක්සිලකෝව සහ ඉන්න්නීසියාවයි. ඇලෙරිකාව, ඊශ්රාලය, දකුණු
ඇලෙරිකාව ලෙෙ පළරකර ානයනය කරනු ල න ප්රධාන රටවල්ය.
ෙහනුවර,ොතලල්, නුවරළිය, න්ල්ල හා කෑගල්ල වැනි දිස්ත්රික්කයන් ම ලෙය දැනට වැඩි වශලයන් වගා
ලකලේ. ලෙයට අෙතරව ගම්පහ,ලකොළඹ,කුරුෙෑගල වැනි දිස්ත්රික්යන් ම ලම් වගාව ව ාේත කල හැක.
දැනට අප රලේ පවබේන අලිගැට ලේර වපසරිය අක්කර 1,500 පෙෙ වන අතර වාේෂික නිෂ්පාදනය
ලෙේේක්ලටොන් 15,000 පෙෙ ලේ.
අලිගැට ලේරවල ඇබේ විලශේෂත්වයක් වන්ලන් එ ම අඩාගු අධික ලම්ද ප්රොෙයයි. ලම්දලය ම අඩාගු
අසාතෘේත ලම්ද අම්ල ප්රොෙය අධිකය. ලෙෙ ලම්දය පහසුලවන් දිරවන සුළුය. ඒ නිසා අලිගැට ලේර
ාහාරයට ගැනීෙ නිසා ලල්වල ලකොලලස්ටලරෝල් ෙේටලෙ ම වැඩිවීෙක් සින් ලනොලේ යයි විශ්වාස ලකලේ.
අලිගැට ලේර ෙදලයන් නිස්සාරනය කර ගත හැකි ලතල් සෘජුවෙ ාහාරයට ගත හැකි අතර ශරීරලේ
ගැල්වීෙ සදහාත් උසස් ගුොත්ෙලේ ස න් හා ක්රීම් වේග නිෂ්පාදනලේදීත් භාවිතා ලේ.

ප ෝෂණ අගය
අලිගැට ලේර ෙදය 100g ක
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ප ෝෂක

ප්රමණණය

ලතතෙනය

33.6 ග්රෑම්

ශක්බේය

215 කි.කැ.

ලප්රෝටීනන්

1.7 ග්රෑම්

ලම්දය

0.1 ග්රෑම්

කාල ෝහයිලේේ

7.2 ග්රෑම්

කැල්සියම්

17 මිලි ග්රෑම්

ලපොස්ෆරස්

13 මිලි ග්රෑම්

යකඩ

0.5 මිලි ග්රෑම්

කැලරොටීනන්

666 ෙයිලරො ග්රෑම්

බේයසින්

40 ෙයිලරො ග්රෑම්

රයිල ොෆ්ලල්වින්

250 ෙයිලරො ග්රෑම්

නියසින්

0.2 මිලි ග්රෑම්

විටමින්

57 මිලි ග්රෑම්

ප්රපේද
ප ොප ොක්

ට මර ඉන්දියානු කාන්දයට අයත් ප්රලදදයකි. ලගඩිය ඉලදන අවස්ථාලේදීත් එ ම ලකොල පැහැය
ලනොලවනස්ව පවතී. ප්රොෙලයන් විශාල ලගඩි හටගනී. සාෙන ර ග්රෑම් 600 කි. හැඩය ඕවලාකාරය.
පිට ලපොත්ත සිනින්ය. ෙදලේ අඩාගු ලම්ද ප්රොෙය 3-8% වැනි අඩු ප්රොෙයකි.
පරොට්ෆරිස ්
ලෙක්සිලකෝව හා ට මර ඉන්දීය කාණ්ඩවල ලදමුහුෙකි. විශාල ලගඩි හටගනී. ලගඩියක සාෙන ර ග්රෑම්
600පෙෙ ලවයි. ෙදලේ අඩාගු ලම්ද ප්රොෙය 5-10% පෙෙලේ. ලගඩිලේ හැඩය ඕවලාකාර වන අතර එ ම
පැහැදිලිව ලවන් වූ පළලින් අඩු ප්රලශශයක් ඇත. ලගඩි ඉලදන විට පිට ලපොත්ත දම් පැහැයට හැලේ.
පේරණපදණිය දම් ැහැ පදමුහුම්
ස්වභාවිකව හටගත් ෙේ ගසකින් බි මවූ පරපුරකි. ලෙෙ ප්රලදදය දැන් අප රලේ එතරම් පහසුලවන් ලසොයා
ගත ලනොහැක. රවුම් හැඩබේ ෙධ ෙ ප්රොෙලේ ලගඩි ඉලදන විට දම් පැහැයට හැලේ. ලගඩියක සාොන
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ර ග්රෑම් 300-350 පෙෙ ලේ.
ිර්පට්ෆර

ලෙක්සිකානු හා ලගෝතොලානු කාණ්ඩ අතර ලදමුහුෙකි. කුඩා ප්රොෙලේ සිට ෙධ ෙ ප්රොෙලේ
විශාලත්වයක් ඇබේ ලගඩියක සාොන ර ග්රෑම් 225-350 පෙෙ ලේ. රකනී පිට ලපොත්ත රළුය, එ ම කුඩා
කහපාට බේත් වි මදී බේලේ. ෙදලේ අඩාගු ලම්ද ප්රොෙය 18%-26% පෙෙ ලේ.
සිමන්ඩ් ්

ට මර ඉන්දියානු කාන්ඩයට අයත් ප්රලදදයකි. තරෙක් විශාල ලගඩි ඕවලාකාරය. ග්රෑම් 450 පෙෙ රය.
පිට ලපොත්ත සිනින්ය. දිලිලසන සුළුය. ලගඩි ඉලදන විට පිට ලපොත්ත කහ පැහැබේ ලකොළ පැහැයට හැලේ.
ටවර් -02
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ලගඩිලේ හැඩය රවුම් දිගටි වන අතර සාොන
ලපොත්ලත් ලකොළ පැහැය ලනොලවනස්ව පවතී.

ර 375 ග්රෑම් පෙෙ ලේ. ලගඩිය ඉලදන අවස්ථාලේදී පිට

බූත් - 07

ලගෝතොලානු හා ට මර ඉන්දීය කාණ්ඩ ලදක අතර ලදමුහුෙකි. අධික අස්වැන්නක් ල ා ලශ. ඉලදන
අවස්ථාලේදී පිට ලපොත්ත ලකොල පැහැබේය.
හෑ ් (Hass)







ඉහල ලපෝෂෙ ගුෙයකින් හා ඖෂධීය ගුෙලයන් යුක්තය.
ලම්දය 10% පෙෙ ඇත.
ලෙෙ ප්රලදදලේ ලගඩිවල ලපොත්ත නනකම්ය.
පලරකරු ෙැස්සාලේ හානියට ප්රබේලරෝධීය.
පසු අස්වනු හානිය අඩුය.
විලශශීය ලවළඳපලල ම විශාල ඉල්ලුෙක් ඇත.

අලිගැට පේර කණණ්ඩ
අලිගැටලේර ල ෝගලේ ලෙක්සිකාණු, ලගෝතොලා සහ ට මර ඉන්දියානු වශලයන් ප්රධාන කාණ්ඩ රකනක්
හන්නාලගන බේලේ.
ලෙක්සිකානු හා ලගෝතොලා කාණ්ඩවලට අයත් ගස්වල සම් න්ධ මුහුන් ෙේටලම් සිට උසින් වැඩි කන්කර
ප්රලශශ වන අතර ට මර ඉන්දීය කාණ්ඩය සම්භවය වී ඇත්ලත් පහත් බිම් ස මත ප්රලශශ වලය.
ලෙක්සිකාණු කාණ්ඩය පහසුලවන් හන්නා ගත හැකි වන්ලන් එ ම පත්ර අබේන් ලපොඩි කල විට හෙන
විලශේෂිත සුවද ෙගිනි. ලම් කාණ්ඩයට අයත් ගස්වල හටගන්නා ලගඩි කුඩා ලහෝ ෙධ ෙ ප්රොෙලයන්
යුරකය. සිනින් රකනී ලපොත්තක් ස මතය. ෙදලේ අඩාගු ලම්ද ප්රොෙය වැඩිය.
ලගෝතොලා කාණ්ඩයට අයත් ලගඩි වල ලපොත්ත රළුය. එය රකනී ලහෝ නන විය හැක.
ට මර ඉන්දියානු කාණ්ඩලේ ශාක වල හටගන්නා ලගඩි වල ලපොත්ත ෙධ ස්ථ නනකෙක් ස මතය. ලම්ද
ප්රොෙය අඩුය. අප රලේ හුලව වගා කරන්ලන් ලම් කාණ්ඩයට අයත් ප්රලදදයි.
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පේශගුණික අවශයතණ
ලෙය ලතත් කලාපීය ප්රලශශ සදහා වඩා ලයෝග ල ෝගයකි. මුහුන් ෙේටලම් සිට ීටටේ 1500 ට පෙෙ දක්වා
වූ ප්රලශශ වල ලහොදින් වගා කල හැක. සෙහර ප්රලදද වියළි කලාපලේ ජල සම්පාදන පහසුකම් යටලත්
වගා කිරීෙට හැකියාව බේල න ව ලපලන්. සාොන ලයන් දිවා සහ රාත්රී උෂ්ෙත්ව පරතරය අාශක 4-8
පෙෙ වූ ලසන්ට්රිලේ් 30 ට අඩු උෂෙත්වයක් බේබීෙ වගාව සදහා ඉතා සුන්සුය. තවද වාේෂික
වාේෂාපතනය මිලිීටටේ 1200-1300 බේබීෙද වගාලේ සාේථකත්වට වැදගත්ය. වියළි කලාපය අලිගැට ලේර
වගාවට නුසුන්සුය.

ලහොදින් ජලය ැස යන ලලෝෙ පස වගාව සදහා වඩා සුන්සුය. ජලය රදා පවබේන පස් වල ඉතා පහසුලවන්
මුල් වලට ලරෝගය වැළලශ. ශාක අවට ප්රලශශලේ දිනකට ලහෝ ලදකකට පෙෙ වඩා ජලය රදා
පැවබේයලහොත් ගස් ෙැලවී යාෙට පුළුවන. පලසේ බේබිය යුරක Phඅගය 5.7 පෙෙ ලේ.

පරෝ ණ ද්රවය
සිටුවීෙ සදහා බීජ ලහෝ ශධ පැළ ලයොදා ගත හැකිය. බීජ පැළ සිටුවීෙ ෙගින් ඇබේ කරගත් වගාවන් ම උසස්
ඵලදාවක් ලහෝ වැඩි ගුොත්ෙයක් ස මත ලගඩි ල ා ගැනීෙ පිළි දව ඇබේ හැකියාව පිළි දව ලහෝ නිශ්තත
වශලයන් තීරෙය කළ ලනොහැකිය. දැනට ශ්රී ලාකාලේ දක්නට ලැල න අලිගැට ලේර ගස් ල ොලහෝෙයක්
ලම් අන්දෙට බීජ පැළ වලින් ඇබේවූ ඒවාය.
ශධ පැළ නිපදවා ගැනීෙ සදහා අාකුර ශධය හා රිකිලි ශධය යන ශධ රෙ ලදකෙ ප්රධාන ලලස
ලයොදා ගනී.
බීජයක් ප්රලරෝහෙයවී හටගන්නා පැළයට සබේ 6-8 කදී පෙෙ රිකිලි ශධය කල හැකිය. නමුත් අාකුර
ශධය සදහා ග්රාහක පැලය ලයෝග තත්ත්වයට පත්වන්ලන් සබේ 28-32 ගතවූ පසුවය.

රණහක ැන පද දවණ ගැීම






ග්රාහක පැළ නිපදවා ගැනීෙට ලයොදා ගන්නා බීජ විශාල වන තරෙට සුන්සුය.
එ ම බීජ ර ග්රෑම් 50-60 වත් විය යුරකය.
ලගඩි වලින් ඉවත් කල පසු ජීවියතාවය අඩුවන නිසා හැකි ඉක්ෙනින් බීජ සිටුවීෙ සුන්සුය.
බීජ සිටුවීෙට ලපර කැේටාන් ද්රවෙයක විනාඩි 05ක් පෙෙ ගිල්වා ත න්න.
ලපොලිතීන් ෙළු වල ලහෝ තවානක සිටුවා පසුව දිරිෙත් පැළ පෙෙක් ලපොලිතීන් න්න්වල සිටුවිය
හැක.

ප ොලිතීන් බදුන්
අලිගැට ලේර පැළ න්න් කිරීෙ සදහා ලස.ීට. 20 පෙෙ විශ්කම්භයක් ඇබේ ලස.ීට. 30 පෙෙ උස්වූ
ලපොලිතීන් න්න් සකසා ගන්න. ලම් සදහා ලයොදා ගත යුත්ලත් ලේජ් 300 පෙෙ වු ලපොලිතීන්ය.
ලපොලිතීනලේ වේෙය කළු ලහෝ විනිවිද ලපලනන සුළු ලහෝ විය හැකිය.
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බදුන් මිශ්රණය
අලිගැට ලේර සදහා පහත න්න් මිශ්රෙ ලයොදා ගත හැක.
මතුපිට

්

වැලි

පකොම්ප ෝ ්ට්ෆර

2

3

වැලි

පකොම්ප ෝ ්ට්ෆර

පකොහුබත්

3

1

1/2

වැලි

පකොම්ප ෝ ්ට්ෆර

ලී කුඩු

1

2

1

1

-

1

1

1

-

1

-

1

වැලි

පකොම්ප ෝ ්ට්ෆර

රටකජු ප ොතු

2

1

1

1
මතුපිට

්

1
මතුපිට

මතුපිට

්

්

1

පැල වේධන ලේගවත් කර ගැනීෙ සදහා ලපොලිතීන් න්න් 150 පෙෙ සදහා යන න්න් මිශ්රෙයට
එන්.පී.ලක්. ලපොලහොර කිලලෝ ග්රෑෙයක් කලවම් කර ගත හැක. එලසේෙ ෙසකට වරක් රසායනික ලපොලහොර
මිශ්රෙය ග්රෑෙයක් පෙෙ ප්රොෙයක් එක් න්නකට දැීටෙද පැළ වල ලේගවත් වේධනයට ලහේරක ලේ.

ැ බදුන් කිරීම
බීජ පැලවී සබේ 2-3 පෙෙ ගතවූ පසුව ලපොලිතීන් න්න් වල සිටුවන්න. තවාලන් ඇබේ පැල වලට මුල්
කුනුවීලම් ලරෝගය වැලදී බේබුනලහොත් න්න්වල සිටුවීලෙන් පසුවද ලෙෙ ලරෝගය ල ෝවීෙට පුළුවන. එෙ
නිසා පැළ දිලීර නාශක ද්රවනයක විනාඩි 05 පෙෙ ගිල්වා සිටුවන්න.
පැළ න්න් කර සබේ 6-8 ගතවූ පසු රිකිලි ශධය සදහා සුන්සු තත්ත්වයකට පත්ලේ. ලෙලසේ ශධ කිරීෙට
ලයෝග අවස්ථාව වන්ලන් පැලලේ කලශ වේනය රරක පැහැලේ සිට ලකොල පැහැයට හැලරන
අවස්ථාලේදීය.

බේධ කිරීම
අනුජ පතෝරණ ගැීම
ලතෝරාගත යුත්ලත් ෙේ ශාක වලින් ල ා ගන්නා අනුජ වශලයන් ල ා ගන්නා රිකිලි කපාගත යුත්ලත්
සෘජුව වේධනය වන, ලහොදින්  මරු එලියට නිරාවරනය වූ අරක වලිනි. ලතෝරා ගන්නා රිකිල්ලල් ලකළවර
පත්ර ලහොදින් ලෙෝරා තද ලකොල පැහැබේව බේබීෙ වැදගත්. ශධ කරන රිකිලි ාවරෙය වනලසේ විනිවිද
ලපලනන ලපොලිතීන් ලයොදා ගැනීෙ ලහෝ ලප්රොපලේටරයක් රකල තැම්පත් කිරීෙ සින්කල හැක.
බීජ සිටුවීලම් අවස්ථාලේ සිට පැලයක් ශධ කර ක්ලෂේත්රලේ සිටුවීෙට සුන්සු තත්ත්වයට පත්වීෙ සදහා ොස
4-6 පෙෙ කාලයක් ගතලේ.
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ක්පෂේත්රය ැකීම
ඉඩෙ පිරිසින් කර සුන්සු පාාශු සාරක්ෂෙ රෙ ලයොදා 60 x 60 x 60 ප්රොෙලේ වලවල් කපා ගන්න. පසුව
පැළ සිටුවීෙට සබේ 02 පෙෙ ලපර ෙරකපිට පස් හා ලකොම්ලපෝස්ේ ලපොලහොර ලයොදා ලගන .. රසායනික
ලපොලහොරද කලවම් කර ගන්න.

රතරය
ීටටේ 6-8 අතර ලවනස් කළ හැකිය.
ලම් පරතර සදහා අක්කරයකට පැළ 60-80 සාඛ් ාවක් අවශ ලේ.

ැන සිටුවීම
වේෂා කාලලේදී පැළ සිටුවන්න. පැළ සෘජුව වේධනය වීෙට ාධාරකයක් සිටුවා පැළය එයට ප්රලේශලෙන්
ගැටගසන්න. පස වියළි යෑෙ වැළැක්වීෙට වසුනක් ලයොදන්න.

වල් ැ ෑටි ණ නය

ගස් ලේලි අතර ඇබේ වල් වීසිකැත්තකින් වරින් වර කපාගන්න.

ර ණයපදක ප ොපහොර පදර්පේශය
රසායනික ලපොලහොර ලයදීෙට අවෙ වශලයන් සබේ 02 පෙෙ ලපර එක් ගසකට ලඩොලෙයිේ කි.ග්රෑම් 02
පෙෙ ලයොදන්න.
රසායනික ලපොලහොර වලට අෙතරව හැකි සෑෙ විටෙ කා නික ලපොලහොර ලයොදන්න.
සාේථක ප්රථිපපල ල ාගැනීෙට ලපොලහොර ලයදිය යුත්ලත් ෙල් හට ගැනීෙට ලපර හා ඵල හටලගන ොසයක්
පෙෙ ගතවූ පසුවය.
ආකණරය

පයොදන
කණ ය

වර්ගය

ප්රමණණය

හුණු ලයදීෙ

සිටුවීෙට සබේ
02 ලපර

ලඩොලෙයිේ

ග්රෑම් 500 වලකට

කුකුල් ලපොලහොර ,ලගොෙ ලපොලහොර
ලහෝ ලකොම්ලපෝස්ේ

කිලලෝ ග්රෑම් 10

වේගය සහ ප්රොෙය
ග්රෑම් ගසකට

ලපෝෂක ප්රොෙය
ග්රෑම් පැලයකට

කා නික ලපොලහොර සිටුවීෙට සබේ
ලයදීෙ
2 ලපර
රසායනික
ලපොලහොර

P
K2
MgO
2O5 O

යුරියා

TSP

MOP

සිටුවීෙට ලපර

120

225

100

-

55 63

60

-

පළමු අවුරුශදොස 4
වරක්

40

75

35

-

19 21

21

-

02වන අවුරුශද ොස
4 වරක්

80

150

70

-

37 42

42

-

N

7

03වන අවුරුශද ොස
4 වරක්

110

225

90

-

50 63

54

-

ප්රධාන අස්වැන්න
ගත් විට

450

550

260

100

207 126 156 24

ෙල් හටගැනීලෙන්
පසු

150

550

260

-

69 126 156 -

පගඩි හටගන්නණ ග ් දහණ

අළුහුණු ලයදිය යුත්ලත් PH අගය

මල් හටගැීම හණ රණගනය
වගා කර ඇබේ ස්ථානය, කාළගුෙය, ප්රලදදය සහ පසුගිය වසලේ ල ා න්න් අස්වැන්න වැනි කරුණු ෙත
අලිගැට ලේර ගසක ෙල් හට ගැනීෙ තීරෙය ලේ.
ෙල් වල ක්රියාකාරීත්වය අනුව ප්රධාන කාණ්ඩ ලදකකට අලිගැට ලේර ශාක ල දා බේලේ.
ලෙයින් "A" දේශයට අයත් ශාකවල ෙල් විවෘත වු දින උදය වරුලේ එ ම ස්ත්රී ලිාගික ලකොටස් ක්රියාකාරී
වන අතර, ලෙෙ කාලය රකලදී ලවනත් ෙල් වලින් පිට වන පරාග කලාකය ෙත රදවා ලගන පරාගනය
සම්පූේෙ කර ගනී. නමුත් ලෙෙ ෙල් වල පරාගධානි ක්රියාකාරී වට පත්වන්ලන් පසු දින සවස් වරුලේදීය.
"B" දේශයට අයත් ශාකවල ස්ත්රී ලිාගික ලකොටස් ක්රියාකාරී වන්ලන් සවස් වරුලේ ෙල් විවෘත වූ විටය.
එවැනි ෙල්වල පරාගධානි ෙගින් පසු දින උදය වරුලේදී පරාග මුදා හරී.
ලම් ලහේරකව නිසා අලිගැට ලේරවල ස්වභාවිකවෙ ස්වපරාගනය වීෙ වැලකී බේලේ ලහෝ සීොවී බේලේ. එෙ
නිසා ලගඩි හටගැනීෙට නම් ලම් ාකාර ලදකටෙ අයත් ගස් සිටුවිය යුරකය.
නමුත් සිසිල්, අන්රු කාළගුෙයකදී ස්ව පරාගනය සින්වීෙ දක්නට ලැලේ. එවිට එක් ගසක් බේබීලෙන් වුවද
ලගඩි ලහොදින් හට ගනී.

පුහුණු කිරීම හණ කේ ණදු කිරීම
පැළයක් සිටුවීලෙන් පසුව එයට ෙනා හැඩයක් ලැල න ාකාරයට සකස් කර ගැනීෙට කටයුරක කල යුරකය.
ගස් රෙලයන් වේධනය වන විට ලපොළව සෙග ස්පේෂ වන අරකද, න්ේවල අරක ාදිය කපා ඉවත් කරන්න.
සෑෙ දිශාවකටෙ අරක වි මදීෙට සලස්වන්න.
පාලන කටයුරක සහ අස්වැන්න ලනලීෙ පහසු කර ගැනීෙට උස සාොන ලයන් 4 1/2 - 5 1/2 පෙෙ
ෙේටෙක පවත්වා ගත යුරකය.

ළිපබෝධ ණ නය
අතු විදින ගුල් ණ
තවාන් පැළ වලට දරුණු හානියක් ඇබේ කරන නිසා පැළ ෙැරී යයි.
වැලඩන ගස් වල අරක සහ රිකිලි ාදිය මිය යාෙට ඉඩ ඇත.
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ණ නය
තවාලන් පැල න්න් වලට කාල ෝෆියුරාන් වැනි කෘමිනාශකයක් ලයදිය යුරකය.
වැඩුණු ගස් වල ෙැරී යන ලකොටස් කපා පුළුස්සන්න.
තුරු මැසි විපශේෂ
පලරකරු ෙැසි හානිය නිසා ලගඩි වල ෙරකපිට ප්රලශශයට පෙනක් හානි ඇබේලේ. ලගඩිය ඉලදන අවස්ථාලේ
ඒ රකල කීටයා වේධනයවී ොාශලය කා දෙයි. ලගඩිලේ හානි වූ ස්ථාන වල කැලැල් හටගන්නා නිසා ලවළද
අගය අඩුලවයි.
ලම් සදහා ලෆලරෝලෙොන් නම් රසායනික ද්රව අඩාගු උගුල් කි මපයක් වගාව රකල ත න්න.

පරෝග ණ නය
මුල් කුණු වීම
පයිලටොේලතරා සිනලෙෝම් නම් පාාශු දිලීර නිසා හටගත හැකි දරුණු ලරෝගයකි. දිලීරය පලසේ ජීවත්
ලවමින් අළුත් මුල් වලට හානි පමුනුවයි. හානිය දරුනු වූ විට ෙැරී යයි.
ණ නය
පලසේ ජලවහනය දියුණු කිරීෙ
පාාශු දිලීර නාශකයක් ගස වටා ඇබේ ප්රලශශලේ පස ලතීට යන ලසේ ලයොදන්න.
ලපොටෑසියම් ලපොස්ලෆොලන්ේ නම් රසායනික ද්රව ගලසේ කදට එන්නත් කරන්න.
ඇන්ත්රැක්පනෝ ් පරෝගය
උණුසුම් ලතත් කාළගුණික තත්ත්ව යටලත්දී ලගඩි හා පත්ර වලට හානි පැමිණිය හැක. ලම් සදහා තඹ
අඩාගු දිලීර නාශකයක් ලගඩි හටගැනීෙට ාරම්භ වූ අවස්ථාලේ සිට කි මපවරක් ලයදීලෙන් පාලනය
කරගත හැකිය.
පගඩි කුනු වීම
අස්වැන්න ලනලා ගැනීලෙන් පසු ලගඩි වලට වැළදිය හැකි ලරෝගයකි. දිලීර ගෙනාවක්නිසා ලෙය හට
ගනී. ලනලා ගත් ලගඩි වල නටුව ාසන්න ප්රලශහලේ පිට ලපොත්ත හා ෙදය කුණු වීෙට පටන් ගනී.
ලම් ලරෝගය පාළනයට ලගඩිය නටුව සෙග ලනලා සුන්සු දිලීර නාශකයක ගිල්වා ලවලද ලපොලට යවන්න.

අ ්වනු පනලීම
අලිගැට ලේර ලගඩි ගලසේ බේබියදී ඉදීෙ සින් ලනොලේ. ගලසේ ෙල් හට ගැනීෙ සබේ 4-6 පෙෙ කාලයක් රකල
සින් ලේ. එෙ නිසා ල ොලහෝ ගස් වල විවිධ වේධන අවස්ථාවල ඇබේ ලගඩි දක්නට ලැලේ. නිසි ෙේටෙට
ලෙෝරා ඇබේ ලගඩි ලනලා ගත් විට සබේයකදී පෙෙ ඉදීෙට පටන් ගනී. ලහොදින් වැඩුණු ලගඩි ලනලා ගත
යුත්ලත් නටුලේ ලකොටසක් ලගඩියට සම් න්ධ වන ාකාරයටය. එවිට ලගඩි කුණුවීෙට ඇබේ ඉඩකඩ අඩුය.

අ ්වැන්න
ගසකින් ල ා ගත හැකි අස්වැන්න ප්රොෙය වගා කර ඇබේ ප්රලදද, ගලසේ වයස හා ලශශගුණික සාධක හා
ෙනා නඩත්රක කටයුරක අනුව විශාල වශලයන් ලවනස් ලේ.
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