
 

 

ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් 
පාලනය සිංහල භාෂාවෙන් වතාරතුරු 

ක්වීන්සල්න්ත පලතුරු මැස්සන් වික්වවටෝරියා ප්රාන්තවබ ව ාවහෝ පලතුරු හා වළෙ ව ෙවාෙලට 
සෘජුෙම හානි කරන කෘමි විව ෂ්යකි. ඔවේ වවෙත්වත් සටින ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් 
වසායා වැනීමට සහ ඔවුන් ඔ  ෙවා කරන පලතුරු හා වළෙ වෙලට ඇති කරන හානිෙලින් ආරක්ෂා 
කිරීමට වමම කරුණු පත්රිකාෙ කපකාරී ව . 

ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් හඳුනාගන්නන් නෙනස්ද? 

ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන්වේ ජීෙන චක්රවබ අදියර හතරක්ව ඇත. වයෝවය පරිසර කෂ් ත්ෙයක්ව හුවව  ිතත්තරයක්ව වහාටට ෙැුණණු ුහුඹුලල මැස්වසු 

 ෙට පත්ීමට වත වෙන්වන් දින 30 ක කාලයකි (වනම් 26 ⁰C). 

1. බිත්තර: ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් සත්කාරක පලතුරු සහ වළෙ ව තුළ ුහදු, වකවසල් හැඩැති ිතත්තර දමයි.  

වක්ව වැහැණු සවතුට දිනකට ිතත්තර 100 ක්ව පම  තැිතය හැකිය. ිතත්තරයක්ව මි.මී. 1 දිවැති අතර සාමානය ඇහැකට 
වනාපැව න තරම් ඉතා ුඩාය.  

 

 

2. කීටයන්: සෑම ිතත්තරයකින්ම ුඩා ක්රීම් පැහැති ටයටයන් වලියට වති. වම ටයටයන් පලතුරු අනුභෙ කරන  ැවින් පලතුවේ 

ඇතුළත ුණු ී යයි. ුව වමනින්ම ෙැුණණු පුහ ටයටවයුවේ දිව මි.මී. 9 ක්ව ෙන අතර, පලතුවරන් වළියට වන ටයටයන් පිට ී පස 
තුළට යති. 

 

 

 

3. පිලා නෙෝෂ: පස තුළට ගිය ටයටයන් අණ්ඩාකාර, දුුලරු, තද පිලා වකෝෂ  ෙට පත් ව . ඉන්පුහ සෑම පිලා වකෝෂයක්ව තුළම 
ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් ෙර්ේනය වෙති. 

 

 

4. සුහුඹුලා: ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන්වේ දිව මි.මී. 7 ක්ව පම  ෙන අතර රතු පැහැයට ුඹරු දුුලරු පැහැවයන් යුක්වත ෙන අතර 
 රීරවබ කහ සලු ක්ව ද ඇත. 

 

 

ෙසන්ත, ගිම්හාන සහ සරත් සමයෙලදී ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් වවෙතුෙල දක්වනට ලැවේ.  

නගවතුවල වැනෙන ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන්නේ වාසස්ථාන 

ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් විවිර් පළතුරු හා වළෙ ව තුළට ිතත්තර දමති - වම්ො ඔවුන්වේ ‘ොසස්ථාන’ වලසත් හැඳින් ව . ටයටයන්වේ ොසස්ථාන 

වලස  ුඹලෙ හැඳින්ෙන පළතුරු සහ වලෙ ව පහත දිස් ව .  

 

ටයටයන්වේ ොසස්ථාන වලස  ුඹලෙ හැඳින් වෙන පලතුරු සහ වළෙ ව ලැයිස්තුෙ වමතැන: www.agriculture.vic.gov.au/qff  

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


 

 

නගවතුවල ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් පාලනය කිරීම 

1. වවෙතුෙල ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් සටින්වන් දැයි ුවලින්ම පරීක්ෂා කිරීම 

උගුල්: ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් ඔවේ වවෙත්වත් සටින්වන් දැයි වසෝදිස කරන්න. අසල ඇති වසෙන සහිත වසක මීටේ 1.5 ක්ව පම  කසකින් කගුල් 
අටෙන්න. ෙසන්තවබ ුවලදී වමය ආරම්භ කර ශීත ඍතුෙ වතක්ව ඉදිරියට වවන යන්න. 

ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් ආකෂේ ය කර වැනීමට හා අල්ලා වැනීමට විවිර් ක්රමෙල කගුල් තිවේ. කගුල්ෙලින් ඇතැම්විට ඔවේ වවෙත්තට හිතකර 

සතුන් පො හුහවිය හැකි  ැවින්, කගුල් ඇටීමට වපර ඒො පිළි ටෙ වසායා  ලා, ුහදුුහ කගුල් පම ක්ව භාවිත කරන්න. ඔවේ වස්ෙල වහෝ  ාකෙල 
කෘමිනා ක භාවිත කිරීමට වපර ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන්ට ුහදුුහ ඒොදැයි පරීක්ෂා කරන්න. 

 

2. පාලන ක්රම 

ඔවේ වවෙත්වත් ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් ඔ  වසායා වන්වන් නම්, පාලන ක්රමෙල වකතුෙක්ව භාවිත කිරීවමන් ඔ ට වහාටම ෙඩා ඉහළ ප්රතිලල 

ල ාවත හැක. ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන්ට දෘඩ වලල්ලන් සහිත පලතුරු තුළද ිතත්තර දැමිය හැකි  ැවින් පලතුරු කැඩීමමට අෙම ෙ වයන් සති 6-8 
කට වපර පාලන ක්රම ආරම්භ කරන්න. 

බැහැර කිරීම වොත් සුදුසුය: ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් පලතුරු හා වළෙ ව තුළ ිතත්තර දැමීම ෙැළැක්වීම සටහා පරාවනය 

කිරීවමන් පුහ පලතුරු ආෙර ය කිරීම සටහා කෘමි දැල්,  ෑේ වහෝ ආෙර  භාවිත කරන්න. දැලට පලතුර ස්ප ේ කිරීමට ඉඩ 
වනාවදන්න. 

 

ඇම, උගුල් සහ ෙෘමිනාශෙ: ඔවේ වවෙත්වත් ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් පලතුරු සහ වලෙ වෙලට හානි කිරීමට වපර ඇමක්ව 

දමන්න, නැතිනම් කගුලක්ව හටෙන්න. වැහැණු හා පිරිමි යන මැස්සන් වදෙවේයම පාලනය කරන්න. කගුල්ෙලින් පම ක්ව වමම 
පලතුරු මැස්සන් විව ්ෂය පාලනය කළ වනාහැක. 

ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් මරා දමන කෘමිනා ක ද ඇත. කෘමිනා ක ෙැරදි වලස භාවිත කරන්වන් නම් වය ඔ ට ද හානිකර විය හැකිය - වල් ල්ෙල 
සටහන් කපවදස් වහාඳින් කියො අනුවමනය කරන්න. 

වමම නිෂ්පාදන සයල්ලම තොන්, වවෙතු වෙළටසැල් සහ මාවේවත සල්ලර වෙවළන්දන්වවන් ද මිලදී වත හැකිය. 

 

3. ඔවේ පලතුරු සහ වළෙ ව පරීක්ෂා කරන්න 

සදුරු කරමින් ටයටයන් පලතුරු සහ වළෙ ව ඇතුළත ගිය ඇත්නම්, වම පළතුරු සහ වළෙ ව මතුපිට සලුණු 
දැකිය හැක. 

 

4. වවෙත්තට අතයෙ ය ැකකෙර ය හවහාට සනීපාරක්ෂාෙක්ව) 

ඉදීමට පුහ පලතුරු පරිවභෝජනය කරන්න. දිරාපත් වූ, ිතමට ෙැටී ඇති පලතුරු සහ වළෙ ව ඉෙත් කරන්න. ඔ  අනුභෙ කිරීමට අෙ ය නැති පලතුරු ද ඉෙත් 
කරන්න. වමය ක්වීන්ස්ලන්තු පළතුරු මැස්සන් ඔවේ වවෙත්වත් ව ෝීම ෙළක්වෙයි. 

පළතුරු වස් කප්පාදු කිරීම තුලින් ඔ ට පලතුරු වතෝරා වැනීමට, කෘමි දැලක්ව වහෝ කෘමි නාෂක භාවිත කිරීමට පහුහ ව . 

පලතුරු ඉෙතට විස කිරීමට වපර, ශීතකර වබ තැබීම, මයිවක්රෝව   කිරීම, තාපාිංක කිරීම වහෝ සූයේකර ය කිරීම මගින් ඇතුළත ඇති සයලු ටයටයන් 

විනා  කළ හැක හප්ලාස්ටික්ව  ෑවයක්ව තුළ පලතුරු ුවද්රා ත ා අෙම ෙ වයන් දින 14 ක්ව හිරු වළිවබ ත න්න). ඔ  වමය කළ පුහ,  ෑේ කළ පළතුරු ඔවේ 
ුණු  ඳුනට දැමිය හැකිය. 

ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන්වවන් ආසාදිත වහෝ හානි වූ පලතුරු සහ වළෙ ව පනස් තබා දිරාපත් ීමට ඉෙ නනානදන්න. 

ඔවේ පලතුරු හා වළෙ ව වස් ැකක ලා වැනීමට ඔ ට වනාහැකි නම්, ඒො වමම මැස්සන්වේ  ලපෑම් නැති, විසතුරු පැලෑටි හකදා: ස්ෙවේශික වොට්ලල්ස් 

වහෝ වෙවිල්ොස)් වෙත මාරු කරන්න.  

ක්වීන්ස්ලන්ත පලතුරු මැස්සන් පැතිරීමට ඉෙ නනානදන්න 

ක්වීන්ස්ලන්ත පළතුරු මැස්සන් නෙ ස්ථාන කරා පැතිරීම ෙැළැක්වවිය හැකි වහාටම ක්රමය ඔවුන් හානි කළ පලතුරු වහෝ වළෙ ව ප්රොහනය වනාකිරීමයි.  

වෙන් හානිදායක පලතුරු සහ වළෙ ව ඔ  ප්රොහනය කරන්වන් නම් ඔව න් ඇතැම් ප්රවේ ෙල දඩ ුවදල් නිුත් වකවේ – ෙැඩි විස්තර සටහා පිවිවසන්න 

න්ත හා කලාප, 1 ස්රිං ීදිය, වමල් නේ්, 2020 මාතේු මසට අනුෙ සහතික කර නිුත් වකවේ.වික්වවටෝරියානු ැකකියා වදපාතේවම්න්තුෙ, ප්රා 
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පළතුරු සලකුණු 

ෙෘමි දැල් 

www.interstatequarantine.org.au.  

ෙැඩි විස්තර www.agriculture.vic.gov.au/qff වෙේ අඩවිවයන් වහෝ 1300 502 656 අිංකවයන් පාරිවභෝගික වස්ො මර්යස්ථානය අමතා ල ාවන්න. 
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