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දදදදදදදදද දදදදදද දදදදද
දදදගගගගග
ද දද දදදදදදදදද
ගගගගගග ගගගගග
දදදදදද දදදදද දදද ද`දදද දදදදදද දදදදද
දදදදදදදදද දදදදද 100 දද දදදදද දදදද දදදදදද
දදදදදදදදදද දදදදදදදදදද දදදදදදදදදදදද දද
දදදදදදද දද දදදදදදදද දදදද දදදදදදදදදද
දදදදදද දදදදදදදද දදදදදද දදදද දදදදදද
දදදදදදද දදද දදදදදදදදද දදදදදද දදදදද
දදද ද දද දදදදදද දදදදදදදද දදදදදදද

දදදදද දදද දද ද ද
ද`දදදද දදද දදදදද
(දදදදදදදද S.S.
Weligamage)

ගගගගගග
දදදදදදදදද දදද දදදදදදද දද දදදද දදද දදදද 2
දද දදද දදදදද දදදදද දදදදදදද දදදදදද
දදදදදද දදද දදදදදද දදදදදදද දදදදදද
දදදදදද දදදදද දදදද දදදද දද දදදදදද දදදදද
දදදදදද දදදදදද දදදදදද දදද දදදදදද දදද
දදදද දදදද දදදදදද දදද දදද දදද දද දද 15දද
දදද දදදදද දදදදදදදද දදදදද දද දදදදද දදදද
දදදදදද දදදදදද දදද 25දදද දදද දදදද දදදද
දද ද දද දදදදදදදද දදදද

දදදදදදදද
දදදදදදදදද දදදද
දදදදද (දදදදදදදද
S.S. Weligamage)

ගගගගග
දදදදද 2දද දදද දදදද දදදදදද දදදද/ දදදදද
දදද දද ද ද / දදද දදද දදදද ද`දදදද දදද
දදදදද
• දද දද 20දද දදද දදදදදද දද දදදදද දද දදද
• දදද දදදදද දදද දද දදද ද දද දදදදදද දදදද
දදදදද
• දද දදදද දදදදදදද දදද දදදදද දදද
දදදදදදද
• දදදදදදදදද දදදදදද දදදද දද දදදද
දදදදදද දදදද දදදද දදද දදදද දද දදදද
දදදදදදද දදදදද (දදදද දදදද දද දදදදදද
දදද දදදද දදද දදදදද දදදදදදදද දදදදදද
දදදද ද`දදදදදදදද
• දදදදදද දදදදදදද දදදදදද දදදද දදදද
දදදදදද දදද දදදදදද දදදදදදදද දදදද
ද ද දදදදදදදද දදද දදදදදද දදදදදදදදද /
දදදදද දදදදදද දදදදදද දදදද දදද දදදදද /
දද දදදදදදදද දදදදදද දදද දදදදද
• දදදද දදදද දද දදදදදදදද දදදදදදදදද
දදදදදදදදදද දදදදදදදද දදදදදදද දදදදදදදදදද දදදදද දදදදද
දදදදද
දදදදද
දදදදද.දදදද
දදද,
දදදදද දදදදදදදදද දදදදද, දදද දදදදදද දදදද
•

දදදද දදදදදදදදදද දදදදදද දදදදද දදදදදද දදදදදදදදදද.

වවවවවවවවවවවව > බබබබබබබබබබබබබබබබබබබබබබ
දදද දදදදදදදදදද දදදද දදදද දද: දද දද දදදදද

දදදදදදද: S. S Weligamage, W. M.D.H. Kulatunga, N. P Haritha
Nimalananda, A. Priyatharsini
Plant Protection Service

දදදදදදද: 0094 0812388316 දදදද දදදද දදදදදද:
senaniweligamage@gmail.com
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