පැපපොල් (Papaw)

උද්භිද විදයාත්මක න මා
කුල - Caricaceae

-නැරිනා පැපා ා (Carica papaya)

හැදින්වීම
පැපපොල් ගස සම්භව වී ඇත්මකපත්මක ඇප රිනාපේ නිවර්තම ප්රපද්ය ්හීය මුතත්මක ය පහොප නලන සිට
පල නපේ සි ලු නිවර්තම රටවල වගා නරනු ලැපේ විවිධ පාාංශු ා පරිසර තත්මකත්මකව මට අනුව
අනුවර්තම වීපම් ැකි ාව නිසාත්මක ප සුපව්හ වගා නල ැකිවී ස ඉක් නි්හ ආදා ම් ලහාගත
ැකිවී නිසාත්මක පහ ග ප
ප්රපද්ය ්හි  අිශයින්හ ජමප්රි වගාවක් හවට පත්මකව ිශපේ
ප
වසර පුරා ඵල ටග්හමා පළතුරු වර්ග කි ශ්රී ලාාංකින කු විසි්හ සා ාමයප ්හ සනී
ආ ාර ට ගනු ලහම පැපපොල් ප්ර ාය ්රෑම් 200ක් ප ය පේ පම් නිසා ප
පදවනි ව්හප්හ පනපසල්
වලට ප ණි සි ලු පදමා විසි්හ ආ ාර ට ගැනී සඳ ා ප්රි නරනු ලහම පළතුරක් වදවද පද්යව ව
පවිශම ඉල්ලු ට සරිලම අ්හදමි්හ සැපයු ක් පමොපවිශ විපද්ය විනි
උප ා ගැනීපම් වියාල විභව ක්
පම් වගාවට ඇත
අලුත්මක පැපපොල් පලස ය වඩා ප්රි පේ පළතුරු සලාද, බි , ජරෑම් සරෑී සද ාත්මක ආ ාර වර්ග රසවත්මක කිරී
සඳ ාත්මක ඉදුණූ පැපපොල් ප ොදා ගනී අුත පැපපොල් පගඩි වයාාංජම ක් පලසද ප ොදා ගනී පැපපොල් ව් ්හ
ලහා ග්හමා පැපේ්හ පමොප කුත්මක නිෂ්පාදම සඳ ා ප ොදා ගනී යමම් චුින්හගම්, සහ්හ, දත්මක සැනසීපම්
ආපල්ප, ඖෂධ නිපදවී ස සම් පදම් කිරීපම් නර් ා්හත ්හ සඳ ා
දැමට අප රපේ ඇස්තපම්්හතුනර ඇිශ පැපපොල් වගා වපසරි ප ක්ට ාර 5000 - 5500 ප ය පේ දැමට
ශ්රී ලාංනාපේ අනුරාධපුර , ම්හ්හපතොට, පුත්මකතල , කුරුයරෑගල, ප ොයරාගල, පපොපලෝහමරුව, අම්පාර
වැනි ප්රපද්ය වලද
වැ්  ය්, ජී නලාප වලද වගා නරණු ලැපේ

ඖෂධීය ගුණ

ඉදුණු ස පිසිම ලද පැපපොල් ආ ාර දිරවී ප සු නරින පර ගී්හපේ ා වැපඩම ළුත්හපේ යක්ිශ
වඩවින ලහද්ධ මැිශ නරින ආයුර්පේද ප්රිශනාර ්ර වලී චර් පර ග, අර්යස්, උගුපර් ආහාධ ා පණු
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පර ග වලට පැපපොල් ගපසේ ඇට, පනොළ ා යුෂ ද භාවිත ට ගනී මීට අ තරව ේලී ාව ඉදිමී ඇිශ
පර ගී්හට නරම ප්රිශනාර සඳ ා පැපපොල් ප ොදා ගනී

පපෝෂණය සහ සංයුතිය
ඉදුනු පැපපොල් ද ්රෑම් 100 න අඩාංගු ද්රවය
පදාර්ථය

ප්රමාණය

ජල ්රෑම්

90.8

යක්ිශ කිපල නැලරි

32.0

පප්ර ටීන්්හ ්රෑම්

0.6

පම්ද ්රෑම්

0.1

නාපහ

7.2

ිනපේේ ්රෑම්

නැල්සි ම් මි්  ්රෑම්

17.0

පපොස්පරස් මි්  ්රෑම්

0.5

නැපරොටීන්්හ ිනප්රො ්රෑම්

666.0

ත මී්හ ිනප්රො ්රෑම්

40.0

රිනපහොේපල්වි්හ ිනප්රො ්රෑම්

250.0

නි සි්හ මි්  ්රෑම්

0.2

විටමි්හ සී මි්  ්රෑම්

57.0

රත්න










1997 නෘෂිනර් පදපාර්තපම්්හතුව ඟි්හ නිර්පද්ය නරම ලදි
ප
ශ්රී ලාංනාපේ බිි  නරම ලද ප්රථම පැපපොල් ප්රපදද පේ
ප ි  පිරිමි යාන පමො ැිශ අතර ද්වී් ාංගින යාන ස ස්ත්රී ් ාංගින ල් සි ත යාන ඇත්මකපත්මක 2 : 1
අනුපාත ට
පගඩි න සා ාමය හර ්රෑම් 600 - 800 ප ය පේ
වසරනී පගඩි 40 ක් ප ය ටගනී
අපම ම ට සුදුසු නපදි  ස පරතරප ්හ පගඩි ටගනී
පිට පපොත්මකත දැකුම්නළු පැල්ලම් රි ත
රතු පැ ැිශ ද ක් ඇත
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ුතදු පුල්්  වවරස් පර ග ට ප්රිශපර ි  පමොවම අතර පතත්මක නලාප ට නිර්පද්ය නරනු
පමොලැපේ

පරඩි පල්ඩි








උසස් ගුයාත්මක ප ්හ යුත්මක වැඩි අස්වැ්හමක් ලහාපදම ආම නින පදුතහුම් ප්රපදද කි
න්හම නී පගඩි 30 - 40 ප ය ලහාගත ැන
ප ි ී පිරිමි ගස් පමො ැත ගැ ැණු ගස් වල පගඩි රවදම්වම අතර ද්වී් ාංගින ගස්වල පගඩි දිගැිශ
ැඩ ක් ගනී
පගඩි න හර කිපල ්රෑම් 1.5 - 2.0 දක්වා පේ
ාාංයල රතු පැ ැ ක් ගනී
ප
ුතදු ලප වවරස් පර ග ට ඔපරොත්මකතුපදම හව දක්වා ඇත

පහාාරණ පදමුහුම








ශ්රී ලාංනාපවප් ප්රථම පදුතහුම් ප්රපභප් ද ින
ප
පදුතහුම් බීජ ව් ්හ පිරිමි යාන අපැිශ පමපාවම අතර ද්වි් ාංගින ා ජා ාාංගි පුෂ්ප දරම
යාන අනුපාත 1:1 පවප්
සා ාමය වසරනදි කන ගසන පගඩි 50 ක් 60 ප ය ට ගනී
පගඩි න හර කිපල ්රෑම් 1.2 - 2.0 දක්වා පේ
ාාංයල රතු පැ ැිශ වම අතර සීනි ප්ර ාය Brix අග ) 12.5 ප ය පවප්
ප
ුතදු ලප වවරස් පර ග ට පහපාප පාප් දුරට ඔපරොත්මකතුපදම හව දක්වා ඇත
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රත්මකම ප පාප් පරේ පලප් ඩි පැපපපාල් වලට වඩා ද
ෘදු පවප්
පිට පපපාත්මකත වඩාත්මක ඝමනම් පමපාවම මුතත්මක ප්රවා මප ප් දි කතරම් ගැටළුවක් අපැිශ
පමපාපවප්

පේශගුණික අවශයතා
ප තරට පතත්මක ා වි ළි නලාපපේත්මක ප තරට අතර ැද නලාපපේත්මක ුතහුදු ේටපම් සිට මීටර් 500 ප ය
දක්වා වූ ැදරට ප්රපද්ය ්හීයත්මක සාර්ථමනව පැපපොල් වගා නල ැකි ප
පහ ග වියාල උෂ්යත්මකව
පරතර ක් පවිශම ප්රපද්යවල වගා නරනු ලැපේ මුතත්මක පිනි බිාංදු මිපදම තරම් අඩු උෂ්යත්මකව ක් පැවතී
වගාවට ි තනර පමොපේ පනපසේ වදවද පහ ගපේ සාර්ථමනත්මකව සඳ ා පස්හට්රිපේේ අාංයන 28 - 35 ප ය
පරිසර උෂ්යත්මකව ක් පැවතී වඩා ි තනර යපසේ ප වැනි වි ළි ප්රපද්ය වල පැපපොල් වගාව්හීය පගඩි
වඩා මිි රි රස කි්හ යුක්ත
දුර්වල නඳක් පැවතී නිසාත්මක පහ ගපේ වර්ධම
ා ඵල ටගැනී සාර්ථමනව සිදුවී සඳ ාත්මක පැපපොල්
වගාව්හ තද සුලඟි්හ ආරක්ෂා නර ගැනී වැදගත්මක

පස
ප ොදි්හ ජලව ම වම නාහනින ද්රවය ැමවි්හ අඩාංගු සාරවත්මක ගැුරරු පසක් ිශබී පැපපොල් වගාව
සඳ ා ඉතා වැදගත්මක පේ පපසි  ස්වභාවින සාරවත්මක හව අඩු වදවද නාහනින ා අනාහනින පපොප ොර
ැමවි්හ භාවිතා නර ජල සම්පාදම නල ැකිමම් නිසරු පස් වල වදවද පහ ග වගා නළ ැකි
පැපපොල් ගපසේ නඳ අවට දිගු නාල ක් ජල රදා පැවතී සුදුසු පමොපේ යපසේ ුතල් වර්ධම වම
ප්රපද්යප ි  ජල රදා පැවතී නිසා ුතල් කුණුවී විමාය පේ ක නිසා පපසේ භූ ජල ේට පපොපළොව
තුපිට සිට පස්හටි මීටර් 90 - 120 ප ය ගැුරරකි්හ පැවතී පහ ගපේ සාර්ථමනත්මකව සඳ ා ඉතා
වැදගත්මක පැපපොල් වගාව සඳ ා ිශබි යුතු වඩා සුදුසු පාාංශු පී ය් පරාස 5.5 - 6.5 ප ය පේ

පරෝපණ ද්රවය සකසා ැැීම
පැපපොල් සිටුවී සඳ ා අවයය පැල හහුල වයප ්හ නිෂ්පාදම නර්හප්හ බීජ ඟිනි මී අ තරව හද්ධ
කිරීප ්හ ා පටන පර පය
ඟි්හ පැල නිපදවා ගනී

බීජ නිෂ්පාදනය

4

වර්ග ට අනුකූල ලක්ෂය සි ත පහ ග ක් හලාපපොපරොත්මකතු ව්හප්හ මම් ය ප්රපදදපේ බීජ ලහාගත
යුතු සා ාමයප ්හ විවෘත පරාගම කි්හ යුත්මක ඵල කි්හ ලහාග්හමා බීජ ව් ්හ අනුකූල ලක්ෂය
පමොලැපහම අතර 50% ක් ප ය පිරිමි ල් ටග්හමා යාන ඇිශ වි ට පුළුවම ය නිසා යන ස්ථමාම න
පැල 3 - 4 සිටුවි යුතු පදුතහුම් ප්රපදද න ඵල කි්හ ලහා ග්හමා බීජ ව් ්හ ය ලක්ෂය සි ත ඵල
ලහාගත පමො ැන
පැපපොල් ල් ස්වපරාගම කිරීප ්හ බීජ නිෂ්පාදම නල ැකි ප ි ී ස්වපරාගම කිරී සඳ ා
ආපේනින ලක්ෂය ඇිශ ද්වී් ාංගින ල් ඇිශ ගස් පත රා ගත යුතු පම් ද්වී් ාංගින පුෂ්ප ආස්හමව
පිි ටි යුතු උද නාලපේ පස්හටි මීටර් 9 x 6 ප ය ප්ර ායපේ පතල් නඩදාසි හරෑග කි්හ ද්වී් ාංගින
පුෂ්ප වැසි යුතු ද්වී් ාංගින ල් පරාගම කිරීප ්හද බීජ නිෂ්පාදම නල ැකි යමම් පිපී ට
ආස්හම ද්වී් ාංගින පුෂ්ප න පරාග ඉවත්මක නර හරෑග කි්හ වැසි යුතුින පසුව පවමත්මක ද්වී් ාංගින
පුෂ්ප කි්හ පරාග පගම පරාග ඉවත්මකනල පුෂ්පපේ හරෑග ඉවත්මක පනොට ය නලාංන
ත පරාග
තැම්පත්මකනර මැවත හරෑග කි්හ වැසි යුතු

බීජ නිස්සාරනය

ඉ ත ්ර වලට ගත්මක ඵල ප ොඳි්හ ඉදුණු පසු පමලා ගත යුතු බීජ ඉවත්මකනර බීජ වටා ඇිශ පජලටීන්ම
සිවි ඉවත්මක පනොට ප ොඳි්හ පස දා ගත යුතු පම් බීජ ද පවප්හ වි ලා ගතයුතු අතර බීජ වල
පතත ම 9% ප ය ිශබි යුතු වි ලම ලද බීජ වාත ඇතුලු පමොවම පසේ පපෝ තී්හ ලු වල
සීල්නර ඇසිරි යුතු
ප පසේ සනස්නරගත්මක බීජ නා ර උෂ්යත්මකවපේ ගහඩා කිරීප ්හ ාස 8 ක් අවදරුද්දක් අතර නාල ක් ප ොඳ
ප්රපර ම යක්ිශ ක් 80%) ඇිශව තහාගත ැන යවතනරය න 15oC ගහඩා කිරීප ්හ වැඩි අවදරුදු 1 1/2
ප ය නාල ක් ප ොඳ ප්රපර ය යක්ිශ කි්හ යුතුව බීජ නල්තහාගත ැන

බීජ පැල නිපදවා ැැීම

බීජ තවා්හ කිරී වැ්  තවාමන ා පදවනුව පපෝ තී්හ හඳු්හ වලද මැතප ොත්මක පන් ්හ හඳු්හවලද
වගානල ැකි වැ්  තවාප්හී පපෝ තී්හ හඳුමට ාරු නල යුතු හඳු්හවල තවා්හ කිරී සඳ ා පස්හටි
මීටර් 15 x 25 පපෝ තී්හ හරෑේ සුදුසු හඳු්හ මිශ්රය සඳ ා 1 : 1 : 1 මිශ්රය යමම් වැ් , තුපිට පස්,
පනොම්පප ස්ේ ප දිරූ පගො පපොප ොර අවයය පැ 24ක් ජලපේ පපොගවාගත්මක බීජ තවා්හ කිරීප ්හ
බීජ ප්රපර ය ඉක් ්හ නරින පදුතහුම් ප්රපදද ්හපේ මම් යක් බීජ ක් යක් පපෝ තී්හ හඳුමනට දැමි
ැකි සා ාමයප ්හ බීජ 100න හර ්රෑම් 1.4 ප ය පේ බීජ පස්හටි මීටර් 01 ගැුරරට දැමි යුතු
වතුර වැඩිප ්හ දැමීප ්හ වැලකි යුතු

5

දිම 12 - 20 නාලපේී බීජ ප්රපර ය පේ බීජ පැල සා ාමය පසවම ස්ථමාම න තහ්හම බීජ පැල පත්ර
08 ප ය ඇිශ විට ක්පෂේත්රපේ සිටුවී සුදුසු පේ පැල සිටුවී ට දිම 10 ප ය පපර ්ර ප ්හ
සූර් ාපල න ට හුරු කිරීප ්හ පැල දැඩිනල යුතුපේ

ක්පෂේත්ර ස්ථාපනය
පැපපොල් වගාව සඳ ා නාහනින ද්රවය අඩාංගු ජල ප ොඳි්හ හැස ම ගැූරරු සාරවත්මක පසක් සුදුසු පේ ජල
හැස ා සඳ ා සුදුසු නාණු පද්ධිශ ක් ා පස් සාංරක්ෂය ්ර ක්ද අනුග ම නර්හම පම් සඳ ා උස්
පාත්මකිශ සනස් නරගත ැකි අතර සිටුවීපම් රටාව අනුව පරතර ්හ පවමස් වි
ැන

පස ප ොදි්හ සීසා නැට පපොඩිනර ග්හත පැල අතර මීටර් 2 - 3 ද පේ්  අතර මීටර් 2 - 4 ක්ද වම පලස
පැල සිටුවී නල ැකි පැල සිටුවී තනිපේ්  පදපේ්  අ්හද ට තරස් ා ත්රිපන යානාර රටා ්ර ්හ
අනුවද වගා නල ැකි ශ්රී ලාංනාපේ පහොප දුරට මීටර් 2.0 x 2.5 මීටර් 2.5 x 2.5 ප මීටර් 2.5 x 3.0
තරැස් ආනාර ට අනුග ම පනපර් පම් අනුව ප ක්ට ාර නට පැල 2000, 1600 ප 1333 අවයය
පේ ප ක්ට ාර නට බීජ අවයයතාව ්රෑම් 20 - 40 ප ය වම අතර ප
ප්රපදද අනුව පවමස් පේ
වලන ප්ර ාය පස්හටිමීටර් 45 x 45 x 45 පේ ප
වලවල් දිරූ පගො , කුකුල් පපොප ොර ප
පනොම්පප ස්ේ පපොප ොර කූඩ 3 ක් ා තුපිට පස් ස ඟ ප ොදි්හ නලවම්නර පිරවි යුතු

අතුරු ප ෝැ වැාව
පැපපොල් වගාව ස ඟ වාර්ෂින පහ ගවම ාළුමිරිස්, තක්නා් , හටු වැම පසොලප්හසිපේ කුලපේ පහ ගද,
පහ ාංචි වැනි රනිල කුලපේ පහ ගද, රාබු වැනි පනටිනාලීන පහ ගද වගානල ැකි මුතත්මක පිපිඤ්ඤා,
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අර්තාපල් ස අලපහ ග ස ඟ වගා පමොනල යුතු
වි ළි ා අ්හතර් නලාපපේ ස්ථිර වගාව්හ ටපත්මක පපොල්, අූ වැනි හහු වාර්ෂින පහ ග) අතුරු පහ ග ක්
පලස පැපපොල් වගා නල ැන පපොල් සිටුවා අවද 02 ක් දක්වාත්මක සිටුවා අවද 25 ප ය ගතවූ පසුත්මක පැපපොල්
සිටුවී සඳ ා ප ොදා ගත ැකි ප ි ී වතුර හැස රෑ ගැම සැලකි්  ත්මක වි යුතු
පැල සිටුවි ට දිම 02 නට පපර නිර්පද්ශිත පපොප ොර ප්ර ාය වලට ද ා පස් ස ඟ නලවම් නර්හම
හඳු්හ නරම ලද ා දැඩි නරගත්මක බීජ පැල සිටුවී ට පපර හඳුපමි  පපෝ තීම ගලවා පස් ඉි රී පමො ම
පලස ප්රපේයප ්හ සිටුවි යුතු පැල සිටුවි යුත්මකපත්මක පපොළව ේට ට දක් ඉ ් නි මැතප ොත්මක
වපලි  ජල රැී ට ඉඩඇත
යක් බීජ පැල ක් යක් වලන සිටුවී ට සුදුසු පේ විවෘත පරාගමප ්හ ලහාගත්මක ඵල වල බීජ ව් ්හ
ලහාග්හමා පැල මම් පැල 03 ක් සිටුවි යුතු කවාපේ ල් ටගත්මක පසු පිරිමි ගස් ඉවත්මකනර යක් පැල ක්
යක් වලනට සිටිම පසේ සනස් නරග්හම බීජ පැල ක්පෂේත්රපේ ස්ථමාපම නල පසු දිමනට පදවරක් ජල
සැපින යුතු යපසේ පැල සිටුවා ාස ක් ප ය නාල ක් ගතවම පතක් ජල ඌමතාව ත්මක ඇිශ
පමොවී ට වගහලාගත යුතු පස වි ලී වලක්වා ගැනී ට වසු්හ ප ොදාගත ැකි ය ප ොදා ගත
යුත්මකපත්මක නඳට දක් ඈිශනි

රසායනික පපොපහොර නිර්පේශය

වි ළි ා අතර ැදි නලාප වාරිජල සැපයු

ටපත්මක පැල නට ්රෑම්)

යූරියා

සාන්ද්ර ුපපර්
පපොස්පේට්

මියුරිපේට් ඔෆ් පපොටෑෂ්

මූ් න පපොප ොර මිශ්රය

60 ්රෑම්

40 ්රෑම්

130 ්රෑම්

සිටුවා ාස 2නට පසු

60 ්රෑම්

40 ්රෑම්

130 ්රෑම්

ඉ්හපසුව ාස 2නට වරක්

65 ්රෑම්

35 ්රෑම්

135 ්රෑම්

පයොදන අයුරු

වි ළි ා අතර ැදි නලාප

ක්ෂුද්ර ජල සම්පාදමප ්හ පපොප ොර ප ී පැල නට ්රෑම්)
සාන්ද්ර ුපපර්
පපොස්පේට්

මියුරිපේට්
ඔෆ් පපොටෑෂ්

පයොදන අයුරු

යූරියා

මූ් න පපොප ොර මිශ්රය

60 ්රෑම් 40 ්රෑම්

130 ්රෑම්

පයොදන අයුරු

යූරියා

පපොස්පරික් අම්ලය

මියුරිපේට් ඔෆ්
පපොටෑෂ්

සිටුවා ාස 2නට පසු දිම 3 වරක් ල් පිපී
දක්වා

0.5
්රෑම්

0.5 මි ලී

4.0 ්රෑම්

2.5
්රෑම්

0.5 මි ලී

5.0 ්රෑම්

ල් පිපී ට පසු දිම 3 නට වරක්
පතත් කලාපය (පැලයකට ග්රෑම්)
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පයොදන අයුරු

යූරියා

සාන්ද්ර ුපපර් පපොස්පේට්

මියුරිපේට් ඔෆ් පපොටෑෂ්

මූ් න පපොප ොර මිශ්රය

50 ්රෑම්

65 ්රෑම්

100 ්රෑම්

සිටුවා ාස 2නට පසු

50 ්රෑම්

65 ්රෑම්

100 ්රෑම්

පසුව ාස 2 නට වරක්

65 ්රෑම්

45 ්රෑම්

135 ්රෑම්

(සිටුවී ට සිශ 2නට පපර පඩොල ිනේ ප

හුණු ්රෑම් 500 ක් වලනට ප ොද්හම)

පපොපහොර පයදීම
පැපපොල් ගසට අි න වයප ්හ පපොප ොර උරා ග්හමා හැවි්හ කුඩා නාලපේ ා පම්රූ පැපපොල් ගස් සඳ ා
පපොප ොර ප ී අතයාවයය පේ ය ඟි්හ ගපසේ ප ොද වර්ධම පේග ක් ා ථමලදාවක් ලහාගත ැන පපසේ
පී ය් අග 5ට අඩු මම් යක් වලනට පඩොල ිනේ ්රෑම් 500 හැඟි්හ ප ොද්හම මුතත්මක ප
නල යුත්මකපත්මක
පැල සිටුවී ට සිශ 2නට ප්රථම වින
තවද පැල සිටුවී ට සිශ 2 නට ප්රථම නාහනින පපොප ොර ප්ර ාය ක්ද දිරූ පගො පපොප ොර මම් කිපල
්රෑම් 10 ප කුකුල් පපොප ොර මම් කිපල ්රෑම් 5ක්) ප දි යුතු ප පසේ නාහනින පපොප ොර ප ී
ාස 6නට වතාවක්වත්මක ප ී ඉතා ත්මක ප ගය වම අතර ඌයතා පර ගද ඟ රවා ගත ැන
නිර්පද්ශිත රසා නින පපොප ොර ප ොදම විට පපසේ පතත ම ිශබි යුතු
ඈිශ්හ සිට පත්ර විි ී ඇිශ දුර ප්ර ාය ට පපොප ොර ප ී සිදුනල ැන

ගපසේ සිට අඩි 1 1 1/2 ක්

නිර්පද්ශිත පපොප ොර ප ීපම්ී බිාංදු ජල සම්පාදම
ටපත්මක පපොප ොර නාර් ක්ෂ ව ප දි
ැකි අතර
නම්නරු ශ්ර
ා වි ද අඩුනර ගත ැන පපොස්පේේ ජලපේ දි පමොවම හැවි්හ ක සඳ ා ජලපේ
දි වම පපොස්පේේ වර්ග ක් ප ොදාගත යුතු පේ
බිාංදු ජල සම්පාදමපේී ය මිශ්රම ගස් සාං්යාව අනුව දිම 03 නට වරක් ජල සම්පාදමප ්හ ව්හම
මුතත්මක පපොස්ෆරික් අම්ල මිපල්හ අි න නිසා ය පවනුවට පපොස්පේේ ප්ර ාය පසට යනතු නරගත
ැන

ජල සම්පාදනය
ජල ි ඟතාව ක් ඇිශ වදවප ොත්මක ගපසේ වර්ධම ට ා අස්වැ්හමට හලපාින ය නිසා වි ළි නාල ට ජල
සැපයී වැදගත්මක මුතත්මක වැසි දිමවල ජල රදාපැවැත්මක වලක්වාගත යුතුපේ පම් නිසා ගස් පාුතල සිට
්ර ප ්හ පිටතට හරෑවදම් වම ආනාර ට පස් සනස් නරගත යුතු

8

වල් මර්ධනය
කුඩා නල සිට ක්පෂේත්රපේ වල් පැලරෑටි ව් ්හ පතොරව තහා ග්හම වැඩුනු වගාවන ගපසේ ුතල සිට
පස්හටිමීටර් 90 ප ය වූ ප්රපද්ය වල් පැලරෑේ ව් ්හ පතොරව තහා ගතයුතු

පරෝැ හා පළිප ෝධ
පරෝැ
මුදු පුල්ලි වවරස් පරෝැය







පළුතව ළපටි දළුවල න පැ ැිශ පැල්ලම් ඇිශවී පසුව පත්ර වි්ත්ර ්හ හවට පත්මකපේ
ප ට අ තරව පනොළ රැ්  වැපේ පත්ර වල පළල අඩු වී ස ර ස්ථමාමවල මාරටි ප යක් ඉිශරි
පේ
යපසේ නපද් ස පත්ර මටු වල පතත්මක පුල්්  ටගනී
පැපපොල් පගඩි වල ප
පර ග ුතදු ලප අනාරප ්හ දැකි
ැන පම් නිසා ප
ුතදු පුල්් 
වවරස පලස ඳු්හවින
පම් පර ග කූඩිත්මකත්හ විපයේෂ ගයමාවක් ඟි්හද යුෂ ඟි්හද පර ග පැිශපරින
9

පාලනය




ආරම්භනල අවස්ථමාපේ සිට ඉතා ප්රපේයප ්හ වගාව නිරතුරුව පරීක්ෂා නර්හම
පර ගී ගස් නිය්චිත වයප ්හ ඳුමාගත්මක විගස ය ගස් පුළුස්සා ද ්හම
වගාපේ 20% ප ය වවරස් පර ග ිශපේ මම් ය වගාපව්හ අස්වැ්හම ලහාපගම වගාව
අවස්හ නර්හම

ඇන්ත්රැක්ස්පනෝස් පරෝැය






දිලීර නිසා ටග්හමා පර ග කි ප
වැඩිපුර ඉදුණු පගඩි වලට වැලපද්
පම් පර ගපේ ලක්ෂය ක් ව්හප්හ පම්රි ට ආස්හම පගඩිවල පිට පැත්මකපත්මක තර ක් ගිලුනු
ස්වභාව ක් ඇිශ කුඩා නවානාර දුුරරු පුල්්  ඇිශ වී ින
පගඩි ඉී ට පට්හ ගැනී ත්මක ස ඟ පම් පුල්්  වියාල වී නළු පාටට ැපර් පසුව ය ස්ථමාම
ත
සුදු පැ ැිශ දිලීර ා පර ස පාට බීජානු දැකි
ැන
දිලීර නිසා ද කුණුවී ින

පාලනය





අස්වනු පමලම විට පගඩිවලට සීරිම් ා තැලීම් ඇිශ පමොවී ට වග හලා ග්හම
ැ්හපනොපසේ ප ඩැපනොනිල් වැනි දිලීර මායන ක් ප ොද්හම
ය ට ටීන්පප ල් ප යවැනි වතපල ද නාරන ක් ස ඟ මිශ්ර නර පගඩිවලට ඉසි්හම
අස්වනු පමලී ට සිශ 2 නට ප ය පපර දිලීර මායන ප ී පමොනල යුතු

පයිපටොේතරා පරෝැය
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ප
පිනපටොේතරා දිලීර නිසා ඇිශවම අතර ප
ඉතා සී්ප ්හ ුතලු පගඩි
කුණුවී පැිශපර්

ඟි්හ ටග්හමා පුල්්  පතත්මක ෘදු කුණුවී ක් ඇිශ වී

පාලනය




අස්වනු පමලම විට පගඩිවලට සීරීම් ා තැලීම් ඇිශ පමොවී ට වගහලා ගත යුතු
පම් සඳ ා ැ්හපනොපසේ ප ඩැපනොනිල් වැනි දිලීර මායන ක් ප ොද්හම ප
ප යවැනි වතපල ද නාරන ක් ස ඟ මිශ්රනර පගඩි වලට ඉසි්හම
අස්වනු පමලී ට සිශ 02 ප ය පපර දිලීර මායන ප ී පමොනල යුතු

ට ටීන්පප ල්

පකොල පුල්ලි පරෝැය
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පනොළ පුල්්  පර ග පහොප විට ඇස්පපරිස්පපොරි ම් නැරිපක් AsperisporiumCaricae ) ස
පනොරිපමස්පප රා CorynesporaSpp ) මැ ිශ දිලීර නිසා ඇිශ පේ













ඇස්පමරිස්පප රා නැරිපක් දිලීර වැලදුම පත්ර ්හි  පළුතව දි ගැල්වදනු නවානාර ලප පත්ර
තුපිට ඇිශ පේ
පසුව ය ලප අළුපාටට හුරු දුුරරු පැ ැ ට ැපර්
පත්ර ටි පැත්මකපත්මක නළු පාට ලප දක්මට ලැපේ
තදි්හ ආසාදම වූ විට පත්ර ැකිලී දුුරරු පාටවී ැලී ින
පර ග පගඩිවලට වැලදුම විට දක් ගිල්වද නවානාර නළු පැ ැිශ ලප ඇිශපේ
මුතත්මක පම්වා ඇතුලත පනොටස් කුණුවී ක් සිදු පමොපේ
පනොරිපමස්පපරා දිලීර වැලදුමවිට පත්ර වල ලා දුුරරු පැ ැිශ කුඩා නවානාර පැල්ලම් දක්මට
ලැපේ
පම්වා පළුතව ප ල පත්ර වල ඇිශවී ඉ ල පත්රනරා ින
පම් පැල්ලම් වටා න පැ ැිශ ප්රපද්ය ක් දක්මට ඇත
වර්ෂාවත්මක ස ඟ ඉක් නි්හ වයාේත පේ
පම් පැල්ලම් යනටවී වියාලවී පත්ර ැරී ා ටද ඉඩ ඇත
පර ග පගඩිවලට වැලදුම විට කුඩා තද පැ ැිශ ගිල්ලුම ලප ඇිශ පේ

පාලනය



පර ගී පත්ර ඉවත්මකනර ැපමේ, ඩැපනොනිල් ප
ැ්හපනොපසේ වැනි දිලීර මායන ක් ඉසි්හම
පර ග තදි්හ පැිශරී ඇත්මකමම් ය දිලීරමායන දිම 10-14 අතර වතාව්හ 2 ප 3 ප ොද්හම

මුල් කුණුවීම හා කඳ පාමුල කුණු වීම

ප

පර ග ප්රධාම වයප ්හ පපසි  පවිශම දිලීර ්හ වම පීිශ ම් ස පිනපටොේතරා විපයේෂ ්හ ඟි්හ
ටගනී
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වැඩුණු ගස්වල ව ස්ගත පත්ර න පාට වී නඩා වැපේ
පසුව ගපසේ පසසු පත්රද ්ර ප ්හ ැලවී ින
පම් පර ග පැ ැදි්  වයප ්හ ඳුමාගත ැකිව්හප්හ පම්රූ පත්ර සි ල්ල නඩා වැටුණු
ආනාරප ්හ ා අ්ස්ථම පත්ර ප යක් කුඩාවට ඉිශරිව ඇිශ හව පැ ැදි් ව පපප්හ
ුතල් වල කුණුවී ක් දැනගත ැන අවසාමපේී ගස ැරී ින
පැල කුඩා අවි පේී පම් පර ග ට ප සුපව්හ පගොදුරු පවින
නඳ පාුතල කුණුවීපම්ී පපොත්මකපත්මක පතත්මක කුණුවී ක් ඇිශ පේ පසුව නළු පාටට ැරි
ැන ප ි ී
ද පත්ර න පාට වී අවසාමපේී ගස ැරී ින

පාලනය





පම් දිලීර ජීවත්මක ව්හප්හ පපසේ හැවි්හ තවා්හ දැමීපම්ී පස් ජීවානු රය කිරී වැදගත්මක
බීජ ද දිලීර මායන කි්හ ප්රිශනාර නර සිටුවි යුතු
වගාව තුල ජල රදා පමොපැවතී ට අවයය පි වර ගත යුතු
පර ග පැිශපරම අවස්ථමාවලී පපොළව පතප ම පසේ ිශරාම් ප ප
ින වැනි දිලීර මායන ක්
ප ොද්හම

පැපපොල් වැාපේ පළිප ෝධකයින්
පකොරපපොතු කෘමීන්






පනොරපපොතු නෘමි ා පපොත්මකපත්මක ඇිශ යුෂ උරා බී විෂ සි ත ද්රාවම ක් පිට කිරීප ්හ ප
ය ස්ථමාම පනොළ පාටට ඇිශ අතර අනික් ස්ථමාම න පාටට ිශපේ
පම් නෘමි ාපේ ානි සිදුව්හප්හ පගඩි වලට
රවදම් දුුරරු පැ ැිශ පනොරපපොතු වැනි නෘමි ඝමාවාස පගඩි ත ිශපහනු දක්මට ලැපේ

සිදුපේ

පාලනය



නෘෂිනර් පදපාර්තපම්්හතුපේ නිර්පද්ය ්හ පමො ැත
නලාතුරකිම්හ අි න පලස ආසාධම තත්මකව දක්මට ඇත
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මයිටා හානිය




පහොප විට දක්මට ඇත්මකපත්මක බීජ පැල වල
ප ි ී පත්ර ටි අතට මැමී ැකිලී න පැ ැ ක් ගනී
ආසාදම වූ පත්ර ට පැත්මකපත්මක මාරටි දිපේ ිනටාව්හ දැන ගත ැන

පාලනය


නිර්පද්ශිත පග්හදගම් මිශ්රය පත්ර ටි අතට ඉසීප ්හ ර්ධම නල ැන

ඌනතා පරෝැ
පැපපොල් ැැට පරෝැය










පහ පරෝහ යාන ට අවයය ප යට පපසි  පමොිශබුම විට ා ය පපසි  ිශබුමද යාන ට
උරාගත ැකි තත්මකවප ්හ පමොිශබී නිසා ඇිශ පේ
කුඩා ගස්වල පත්ර න පාට පේ ගපසේ අ්ස්ථමපේ පත්ර කුරු පේ
පැපපොල් පගඩි ත ගැට වැනි පමරීම් දක්මට ඇත
පගඩි
තුපිට ඝමනම් ස්වභාව ක් ඇිශ පේ
පගඩිවල දපේ ඇිශ සීනි ප්ර ාය අඩු පේ
තුපිටි්හ කිරි වැස්සී සිදු පේ
ැටි මිශ්ර ස හුණු ප්ර ාය අි න පස් වලද, ජල ප ොඳි්හ හැස පමො ම ස්ථමාම වල වගා නල
ඇිශ ගස් වල ප
දක්මට ඇත
තවද ප ොඳි්හ දිරා මැිශ කුකුල් පපොප ොර ප ී නිසාද පහ පරෝහ මූලද්රවය ගසට ලහා ගැනී
අප සු
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පාලනය




වි ්  නාලපේී පසට නිසි පලස ජල යනතු කිරීප ්හ ද යාන ට සුදුසු පාරිසරින පසක් සනස්
කිරීප ්හ පාලම නල ැන
තවද පපසේ පතත ම ඇිශ අවස්ථමාපේ පහ රැක්ස් කුඩු 10 ්රෑම් පසට ප ොද්හම
මීට අ තරව රත්මකම වැනි ප්රත්මකපර ී  පැපපොල් වර්ග වගා කිරී

ඵල වල විවිධ විෂමතාවයන්
ඵල විකෘති වීම






ප
පාරිසරින ප ේතු්හ ත සිදු පේ
පරාගධානි අස්වාභාවින පලස වර්ධම වී ඵලපේ පනොටසක් හවට පත්මක පේ
රාත්රී නාලපේ අඩු උෂ්යත්මකව ක් ස ඟ අි න පතත ම ස අි න මිනට්රිජ්හ ප්ර ාය ප
හලපාින
පම් වැනි ගස් ව් ්හ බීජ නිෂ්පාදම සඳ ා ඵල පත රා පමොගත යුතු

ට
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ප ේතුව ප පතක් පසො ාපගම පමො ැත
ඵල ඇතුලත කු රපේ කුඩා ද්විතීන පගඩි ට ගැනී සිදු පේ

නිසිපලස පරාැනය පනොවීපමන් ඇති වන විෂමතාවය





පරාග අවයය ප යට නලාංන
ත පිශත පමොවී නිසා පමොප ක් අසා ාමයතා ඇිශ පේ
ප ි ී බීජ පමො ැිශව පගඩි ටගනී
සුළු බීජ පු ාය ක් පවිශම විට කවා ඵලපේ කු රපේ ඉ ල පනොටසට ප යක් සී ාවී පවිශින
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පගඩි ඉපදම විටී බීජ පවිශම ප්රපද්ය සා ාමය පරිදි ඉපදම අතර අපමක් පනොටස ඉතා
පසප ්හ ඉපදින

ඵලපේ ුපදු පැහැති බීජ ඇතිවීම




පම් සඳ ා ද ප තු
ේ ව පසො වගම මැත
බීජ ා ාාංයල පිටත ආවරය ට වඩා අඩු පේග කි්හ පරිමත වී ප ි ී සිදු පේ

ඵල තුී කිරීම
ඇතැම් ගස් වල පගඩි යකිපමනට ල්හව පිි ටි
ැන පගඩි වල වියාලත්මකව වැඩිනර ගැනී සඳ ා පගඩි
යකිපමනට ගැටීන්ප ්හ විරූපී ැඩ ක් ඇිශවී වලක්වා ගැනී සඳ ාත්මක කුඩා නාලපේී ඵල තුනීනර්හම
ප පසේ ඉවත්මකනල යුතු පගඩි අිශ්හ නඩා ද ්හම

අස්වැන්න
යක් ගසකි්හ වසරනී පගඩි 30 - 40 ප ය ලහාගත ැකි ලහාගත යුතු අස්වැ්හම තීරම ව්හප්හ
පපසේ සාරවත්මක න අනුව ා වගා පාලම නටයුතු ත පැපපොල් වගාවක් ආර්ථින ේටමි්හ පවත්මකවාගත
ැකි ව්හප්හ වසර 2 - 3 නාල කි ප ට පසුව ටග්හමා පගඩි ප්ර ායප ්හ කුඩා පේ ගස්වල උස
වැඩි වී නිසා අස්වනු පමලී අප සු පේ

පුප අස්වනු තාක්ෂණය
යක්ිශ ත්මක ප ොඳි්හ වාතාශ්ර සිදුවම ේලාස්ටික් ඇසුරුම් පැපපොල් ප්රවා ම සඳ ා සුදුසු සරෑ පැපපොල්
පගඩි ක් නඩදාසි ව් ්හ ඔතා මටුව ප ලට සිටිම පසේ තනි ස්ථමර ක් පලස තැම්පත්මක පනොට ප්රවා ම
නල යුතු අද පවලඳපපොපල් පම් සඳ ා විපයේෂිත ඇසුරුම්ද ඇත
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ැ ඩා කිරීම

ප ොඳි්හ වාතාශ්ර පවිශම ස්ථමාම න සා ාමය උෂ්යත්මකව
ටපත්මක දිම 5 - 7 න ප ය නාල ක් පැපපොල්
ගහඩා නර තහා ගත ැකි පම් සඳ ා නිවරැදි අවස්ථමාපේ අස්වනු පමලා ිශබී වැදගත්මක පස්හට්රිප්ේේ
අාංයන 12න උෂ්යත්මකව ක් ටපත්මක ප වැනි පැපපොල් පගඩි ගහඩානර ගත ැකි නාල දිම 20 - 25 ප ය
දක්වා ීර්ඝනර ගත ැකිපේ
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