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අස්වනු සැකසීම 

බිත්තර වී පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය 
  
 

 
 

 

 
බිත්තර වී පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය සාේරදායික 
තත්ත්වමයන්ත් ලබාගන්ත්නා වී, බිත්තර වී වශමයන්ත් සකස් 
කිරීම සඳහා වී පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රයක් මගාවිපල 
යාන්ත්ික පර්මේෂණ මධ්යස්ථානය මඟින්ත් හඳුන්ත්වාදී ඇත. 
මමම යන්ත්රය මඟින්ත් වල් ඇට, මබාල් සහ මවනත් සියලුම 
අපද්රවය ඉවත් කර උසස් තත්ත්වමේ බිත්තරවී, පැයකට 
කිමලෝග්රෑේ 150 - 200 ත් අතර රමාණයක් සකසා ගත 
හැක. ගෘහස්ථ භාවිතයට ගැලමපන පරිදි නිර්මාණය කර 
තිමබන අතර යන්ත්රමේ සල්ලඩ දැල් සීරුමාරු කිරීම 
මඟින්ත් සේබා සහ නාඩු යන බීජ මදවර්ගයම සඳහා භාවිතා 
කළ හැකිය. 
 
ඉහත යන්ත්රමේ නිෂප්ාදනක්රමමේදයන්ත් වැඩි දියුණු කර 
දිගු කාලයක් භාවිතා කළ හැකි පරිදිනව බිත්තර වීපිරිසිදු 
කිරීමේ යන්ත්රයක් මේ වන විට නිර්මාණය කර තිමබන 
අතර ධ්ාරිතාවය ඉහත යන්ත්රමේ පරිදිම මේ. මමම නව 
යන්ත්රය ශක්තිමත් සැකිල්ලකින්ත් යුක්ත වනබැවින්ත් මපර 
යන්ත්රයට වඩා දිගු කාලයක් අලුත්වැඩියාවකින්ත් මතාරව 
භාවිතා කළහැකිය.  

 
 
අධි ධ්ාරිතා බිත්තර වී පිරිසිදු කිරීමේයන්ත්රය 
 
 
දැනට භාවිතා කරන බිත්තරවී පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය මධ්යම හා 
මහා පරිමාණ මගාවීන්ත් හට රමාණවත් මනාවන බැවින්ත්, පැයකට 
කිමලෝ ග්රෑේ 400 ක් පමණ පිරිසිදු කිරීමට හැකි වන පරිදී මමය 
නිර්මාණය කර තිබීම මමන්ත්ම වඩා ශක්තිමත් සැකිල්ලකින්ත් හා 
පිරිසිදු කිරීමේ සල්ලඩ දැල් වල සිරවන වී, ස්වයංක්රීයව 
ඉවත්වන ක්රමමේදයක් ඇතුළත් වන පරිදි නිර්මාණය කර 
තිමබන බැවින්ත් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලඟා කර ගත හැක. 
මධ්ය පරිමාණ මගාවීන්ත් හට ගැලමපන මලස නිර්මාණය කළ ද 
ගෘහස්ථව භාවිතා කළ හැකි පරිදි මමෝටරයක් මඟින්ත් 
ක්රියාත්මක කරනු ලැමේ. මපර සඳහන්ත් කළ බිත්තර වී පිරිසිදු 
කිරීමේ යන්ත්ර මමන්ත්ම සේබා හා නාඩු යන මදවර්ගමේම වී වර්ග 

පිරිසිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය 
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රටකජු පපොතු පොහින යන්ත්රය   

 

මමමයන්ත්රය අතින්ත් ක්රියාකරවන අතර ඉහළින්ත් ඇති 
පුනිලාකාර මකටසට මේලාගත් රටකජුඇට දැමීමමන්ත් එහි 

මපාතු මවන්ත් කරගත හැකිය.  පැගීමට පංකාවක් මනාමැති 
නිසා අමතරවමවනම හුළංකිරීමට භාජනය කළ යුතුය. 
රටකජු හැඩය රමාණය අනුව සිදුරු සහිතඅර්ධ් කවාකාර 
තහඩුව මාරුකරමින්ත් මින්ත් අස්වැන්ත්න ගුණාත්මකව ලබාගත 
හැකි වීම මමහිඇති විමශ්ෂත්වයයි. 

 

රටකජු පපොතු ගැලවීපේ යන්ත්රය 

ගෘහස්ථවිදුලිමයන්ත් ක්රියා කළ හැකි උපකරණයකි. 
රටකජු කරමලන්ත් බීජ මවන්ත් කර පිරිසිදුකරගත හැකි 

මේ. පැයකදී රටකජු බීජ 100/200/400 යන යන්ත්ර 
මාදිලි කිහිපයකින්ත්මමම උපකරණ දැකිය හැකිය. 

 

මඤ පඤොක්කො පපති කපන යන්ත්රය 

 

ගෘහස්ථවිදුලිමයන්ත් ක්රියා කරන විදුලි මමෝටරයකින්ත් ක්රියා 
කරන සරල තාක්ෂණිකඋපකරණයකි. මමමඟින්ත් 
මඤ්මඤාක්කා අල සියුේ මපති ආකාරමයන්ත් කපා ගත 

හැකි අතරපැයකදී 20 Kg කැපීම සිදු කළ හැකිය. 
මඤ්මඤාක්කා මපතිවලට කිසිදු හානියක් මනාවීමමමහි 
ඇති විමශ්ෂත්වයයි. 
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මොෂ ප ෝග පියලි කිරීපේ යන්ත්රය 
 
 
මං, උඳු, මසෝයා, මතෝරපරිප්පපු, වැනි මාෂ මබෝග වල 
පිටත මපාත්තඉවත් කර පියලි කිරීම සඳහා ගැලමපන 
ආකාරයට මමය නිර්මාණය කර තිමේ. රථමමයන්ත්ම 
යන්ත්ර භාවිතාකර බීජ වල රමාණය අනුව වර්ග 
කිරීම සිදු කරන අතර, ඉන්ත්පසු යන්ත්රතුලින්ත් බීජ යවා 
පිටත මපාත්ත සුළුවශමයන්ත් පලුදු කිරීම කරනු ලැමේ 
ඉන්ත් පසු පැය 3 ක් පමණ කාලයක් බීජවතුමර් මපාඟවා 
මද පවමන්ත් මහාඳින්ත් වියලාගැනීම සිදුකරනු ලැමේ. ඉන්ත් 
අනතුරුවමදවන වරට යන්ත්රය තුළින්ත් බීජ යැවීමේදී 
පලුදු වූ පිට මපාත්ත ඉවත් වී පියලි වීම 
සිදුමේ. මමහිදීමපාත්ත ඇතුළු අපද්රවය මවනමවනම 
ඉවත් වන බැවින්ත් පිරිසිදු පියලි ලබාගත හැකිය. 
පැයකට කිමලෝග්රෑේ 30 පමණපියලි කිරීම සිදු කරන 
අතර, එකලා විදුලිමමෝටරයක් මඟින්ත් ක්රියාත්මක කරනු 
ලබයි. 
 
 

 

 
පලොකු ලූනු මල් වලින්ත් බීජ පවන්ත්කිරීපේ යන්ත්රය 

 

 

මලාකු ලූනු සතය බීජ නිෂප්ාදනක්රියාවලිමේදීඉතාමත් 
අපහසු කාර්යයක්වන මල් වලින්ත් බීජ මවන්ත් කර 
ගැනීමසඳහා මමම යන්ත්රය නිර්මාණය කර ඇත. 
මමය එකලා විදුලිබලමයන්ත් ක්රියාත්මක වනඅතර 
පැයකට බීජ කිමලෝග්රෑේ 50 ක් පමණනිෂ්පාදනය කර 
ගත හැක. බීජ වලටකිසිදු හානියක් මනාවන ආකාරයට 
මමයනිර්මාණය කර ඇත. 

 
ඉහත උපකරණ නිසි පරිදි නිසි කලට භාවිතා 
කිරීමමන්ත්, විශාලශ්රම ඉතිරියක් මමන්ත්ම වියදම අවම 
කරගැනීමටද, කාලය ඉතිරි කර ගැනීමටදහැකියාවක් 
ඇත. විමශ්ෂමයන්ත්ම මමම යන්ත්ර භාවිතමයන්ත් වැඩි 
ගුණාත්මමයන්ත් යුතුඅස්වැන්ත්නක්ද ලබා ගත හැකි අතර, 
එමඟින්ත් මගාවි මහතුන්ත්ට ඉහළ ආදායමක්ලබා ගත 
හැකිය. 
 

 


