
 

 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களை ளகயாளுதல்  

தமிழ் இலங்ளக மமாழியில் 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் தற்பபாது விக்ப ாாியா மாநிலத்தில் 

இனங்காணப்பட்டுள்ைன. அளவ பழ மற்றும் மரக்கறிப் பயிர்களைப் 

பாதிக்கக்கூடியது. இந்த தகவல் தாள், குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் பற்றி 
அறிந்துக்மகாள்ைவும் அவற்றி மிருந்து உங்கள் பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் 

பாதுகாத்துக் மகாள்ைவும் உதவும். 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈ பார்க்க எப்படி இருக்கும்? 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கைின் வாழ்க்ளக வட் த்தில் நான்கு பருவங்கள் உண்டு. பபாதிய மவப்பநிளல (குறிப்பாக 26 ⁰C) 

கிள க்கும் சூழலில் முட்ள யிலிருந்து நிளறயு லியாக அதற்கு 30 நாட்கள் வளர எடுக்கும். 

1. முட்ள : வாளழக்காய் வடிவ முட்ள களை குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் பழங்கைினுள்ளும் 

மரக்கறிகைினுள்ளும் இடும்.  

நா மைான்றுக்கு ஒரு மபண் பழ ஈயால் 100 முட்ள கள் வளர இ  முடியும். ஒவ்மவாரு முட்ள யும் 1 

மில்லிமீட் ர் நீைபம உள்ைதால் மவறுங்கண்ணால் காண்பது கடினம்.  

 

 

2. கு ம்பி: இைமஞ்சள் நிற சின்னஞ்சிறு கு ம்பிகள் அந்த முட்ள கைிலிருந்து மவைிவரும். கு ம்பிகள் பழத்ளத 

உண்பதால் பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகைின் உற்புறம் அழுகத் மதா ங்கும். கு ம்பிகள் 9 மில்லிமீட் ர் வளர 

வைரும். நன்கு வைர்ந்த கு ம்பிகள் பழத்திலிருந்து மவைிபய வந்து மண்ளண அள யும். 

 

 

 

 

3. கூட்டுப்புழு: மண்ளண அள ந்த கு ம்பிகள் கபில நிற நீள்வட்  கூட்டுப்புழுக்காக உருமாறும். கூட்டுப்புழுப் 

பருவத்தில் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் வைர ஆரம்பிக்கும். 

 

 

 

 

4. நிளறயு லி: மசங்கபில நிறத்துள ய இந்த குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் 7 மில்லிமீட் ர் வளர நீைமானது. 

அதன் பமல் மஞ்சள் நிற அள யாைம் இருக்கும். 

 

 

இைபவனில், பகாள  மற்றும் இளையுதிர் காலங்கைிலும் நீங்கள் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களை வீட்டுத் 

பதாட் த்தில் காணலாம்.  

வீட்டுத்பதாட் ங்கைில் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கைின் வாழி ங்கள் 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் சாதாரணமாக பழங்கைிலும் மரக்கறிகைிலும் முட்ள யிடும் – அளவ அவற்றின் ‘வாழி ங்களும்’ 

ஆகும். அளவ வழளமயாக வைரும் இ ங்கள் பற்றிய எடுத்துக்காட்டுக்கள் பின்வருமாறு.  

வாழி ங்கள் குறித்த முழுளமயான பட்டியல் இபதா www.agriculture.vic.gov.au/qff  

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


 

 

வீட்டுத் பதாட் ங்கைில் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களைக் கட்டுப்படுத்தல் 

1. குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் உள்ைனவாமயன ஆராயுங்கள் 

மபாறிகள்: குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களுக்கான மபாறிகள் பதாட் த்தில் ஆங்காங்பக மதாங்கவி ப் பட்டுள்ைதாமயன ஆராயுங்கள். 

அருகிலுள்ை நிழலான மரமமான்றில் 1.5 மீட் ர் உயரத்தில் மபாறிகளை மகாளுவுங்கள். இைபவனில் காலத் மதா க்கத்தில் 

ஆரம்பித்து குைிர்காலம் வளர மபாறிகளைக் மகாளுவுங்கள். 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களை கவரக்கூடிய, அபதபபால் பிடித்துக்மகாள்ளும் மபாறிகள் சந்ளதயில் பல உள்ைன. இந்தப் மபாறிகள் 

உங்கள் வீட்டுத் பதாட் த்தில் இருக்கும் சூழலுக்கு நன்ளம விளைவிக்கும் பூச்சிக்களையும் சிலபவளை கவரச்மசய்து அகப்ப ச் 

மசய்யலாம். ஆகபவ, குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களைத் தவிர பவறு ஏபதனும் பூச்சிகள் மபாறியில் மாட்டுகின்றனவா என்பளத 

உறுதிமசய்துக் மகாள்ளுங்கள். 

2. கட்டுப்பாட்டு முளறகள் 

உங்கள் பதாட் த்தில் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் இருக்குமமன்றால், அவற்ளறக் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்பாடு முறகைின் பசர்மானம் 

சிறந்ததாகும். பழங்கள் முற்ற 6-8 வாரங்களுக்கு முன்னர் கட்டுப்பாட்டு முளறகளை ஆரம்பியுங்கள். காரணம் அளவ பிஞ்சு அல்லது 

கடினமான பமற்பறாளலக் மகாண்  காய்களையும் துளைத்து முட்ள யி க் கூடியன. 

தவிர்ப்பபத சிறந்தது: பழங்கள் காய்த்தப் பின்னர் அவற்ளற வளலயிட்ப ா ளபகைிட்ப ா உளறகைிட்ப ா 

பாதுகாப்பதன் மூலம், காய்களைத் துளைத்து முட்ள யிடும் குயின்ஸ்லாந்தின் பழ 

ஈக்கைி மிருந்து காப்பாற்றலாம். வளலகள் காய்கைில் ப ாதவாறு பபார்த்துங்கள். 

இளறகளும் மபாறிகளும் பூச்சிநாசினிகளும்: உங்கள் பதாட் த்திலுள்ை பழங்களை 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் பசதப்படுத்தும் முன்னர் அவற்றுக்கு மபாறிகளைபயா இளறகளைபயா இடுங்கள். 

ஆண், மபண் ஆகிய இரண்டு பூச்சியினங்களையும் பிடிக்கும் மபாறிகளை உபபயாகியுங்கள். பழ ஈக்களைக் 

கட்டுப்படுத்த மபாறிகள் மட்டும் பபாதாது. 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களை அழிக்கும் பூச்சிநாசினிகளும் உண்டு. பூச்சிநாசினிகள் ஆபத்தானளவ. முளறயாக 

உபபயாகிக்காவிட் ால் பாதிக்கும் – உபபயாகிக்கும் பலபிைில் குறிப்பி ப்பட்டுள்ை வழிகாட் ல்களை நன்கு வாசியுங்கள். 

தவரளணகைிபலா வீட்டுத்பதாட் ங்களுக்கான மருந்துக் கள கைிபலா இளணவழி விற்பளனயாைர்கைி மிருந்பதா இவ்வளனத்து 

மபாருட்களையும் மபற்றுக் மகாள்ைலாம்.  

3. உங்கள் பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் பசாதியுங்கள் 

பமற்பறாலில் மகாட்டிய அள யாைங்கள் இருக்குமாயின், அளவ பழங்கள் அல்லது 

மரக்கறிகைினுள் கு ம்பிகள் இருப்பதற்காக அள யாைமாகும். 

4. பதாட் த்துக்கான அடிப்பள ப் பாதுகாப்பு (தூய்ளம) 

பழங்கள் முற்றியவு ன் பறித்து உட்மகாள்ைக்கூடியதாக இருத்தல் அழுகிய நிளலயிலுள்ை, கீபழ விழுந்த மற்றும் 

நீங்கள் உட்மகாள்ை விரும்பாத நிளலயிலுள்ை எல்லா பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் அகற்றுங்கள். இவ்வாறு மசய்வதால் 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் பரவுவளதத் தவிர்க்கலாம். 

மரத்தின் கிளைகளை கழியுங்கள். அப்பபாது பழங்களைப் பறிக்க இலகுவாக இருக்கும். அதன்பிறகு பூச்சி வளலகளைபயா 

மருந்துகளைபயா இ லாம். 

பழங்களை எறியும முன்னர், அதிலுள்ை கு ம்பிகளை அழித்தல் பவண்டும். அதற்காக குைிர்சாதனத்தில் இ பவா, நுண்ணளல 

மவப்பமாக்கியில்/மகாதிக்கும் நீாில் இ பவா, சூாியமவாைி படுமி த்தில் ளவக்கபவா (பழங்களை மபாலித்தீன் ளபயில் நன்கு கட்டி 

மவயிலில் ளவத்தல்) மசய்யலாம். அவ்வாறு மசய்தப்பின்னர் நீங்கள் அந்த பழங்கைி ப்பட்  ளபகளை குப்ளபயில் இ லாம். 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கைால் பசதமான பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் உரமாக்க மண்ணிலி  பவண் ாம்.  

உங்கைால் குறிப்பிட்  பழ அல்லது மரக்கறித் தாவரங்களை காப்பாற்றிக்மகாள்ை இயலாமல் பபாகும் என்று நீங்கள் எண்ணினால், 

குறிப்பிட்  பழ ஈ வளகயால் பாதிப்பில்லாத அலங்காரத் தாவரங்களை அதற்கு பதிலாக இடுங்கள் (உதாரணமாக உண்ணாட்டு 

வாட் ல்கள் அல்லது கிமரவில்லாஸ்). 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களைப் பரவச் மசய்யாதீர்கள் 

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்களைப் பரவச்மசய்யாமல் இருக்க சிறந்த வழி வீட்டுத் பதாட் த்தில் காய்த்த பழ ஈயின் பாதிப்புள்ை 

மரக்கறிகளையும் பழங்களையும் பவறு இ ங்களுக்கு மகாண்டுச்மசல்லாமல் இருப்பபதயாகும்.  

குயின்ஸ்லாந்தின் பழ ஈக்கள் பரவியில்லாத பிரபதசங்களுக்கு உங்கள் தாவர உற்பத்திகைால் பரவுமாயின் அதற்கான 

அபராதங்களை நீங்கள் மசலுத்த பநாி லாம் – இதளனப் பாருங்கள் www.interstatequarantine.org.au.  

விக்ப ாாியாவின் மதாழில் திளணக்கைம், பிாிஸிங்ட் மற்றும் வலயங்கள், இலக்கம் 1 ஸபிறிங் வீதி, மமல்பர்ன் -இல் மார்ச் மாதம் 2020 ஆம் திகதி அங்கீகாிக்கப்பட்டு 

மவைியி ப்பட் து. 

© விக்ப ாாியாவின் மதாழில் திளணக்கைம், பிாிஸிங்ட் மற்றும் வலயங்கள் 2020 

மகாட்டிய அள யாைங்கள் 

பூச்சி வளலகள் இ ல் 

www.agriculture.vic.gov.au/qff எனும் வளலத்தைத்துக்குள் பிரபவசிப்பதன் மூலபமா 1300 502 656 எனும் மதாளலபபசியின் 
இலக்கத்தில் அளழப்பதன் மூலபமா நீங்கள் பமலதிகத் தகவல்களைப் மபற்றுக்மகாள்ைலாம். 

http://www.interstatequarantine.org.au/
http://www.agriculture.vic.gov.au/qff

