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බ ෝග වගා නඩත්තුව 

වල් පැළෑටි මර්දනය කරලීම සඳහා භාවිතා වන යාන්ත්රික කෘෂි උපකරණ 

වගාක්ෂේත්ර්ේදී ් ෝග සමඟ තරඟවදින වල්පැලෑටි මර්දනය කරගැනීමසඳහා යාන්ත්රිකකෘෂි උපකරණ භාවිතාකල 
හැකිය. මිනිසේ  ල්යන්ත්ර ක්රියාකරන හා යාන්ත්රික  ල්යන්ත්රක්රියාකරන යන ්දවර්ග්යන්ත්රම ්මම කෘෂි උපකරණ 

දැකිය හැක. ්මම ක්රියාවලියඅතුරුයත් ගෑම ්ලසද (Inter - tillage) ්මය හඳුන්ත්රවයි.වල් පැලෑටි වල වර්ගය්හෝ 

සේවරූපය, ් ෝග ්ේලි අතර පරතරය, ක්රියාකරවන ආකාරය හා පාාංශු සාංරකෂණසේවරූප මත ්මම උපකරණවල 
ප්රමාණය හා හැඩය ්වනසේ ්ේ. 

අත්ත උපකරණ (Hand Tools) 

 

බිමහිද්ගන කරනු ල න වල් පැලෑටි මර්ධන ක්රියාවලියට 

10 – 20cm දකවාවු්කටිහැඩලයසහිත්මම උපකරණය 
භාවිතාකළ හැක. ් ෝග වගා කරන ලද ක්ෂේත්රකකටයුතු 
සඳහා භාවිතා කළ හැකි සැහැල්ු උපකරණයි. 

 

බ ාපින්ත්ර බහෝව 

 

සාමානය්යන්ත්රඋදැල්ලක හැඩය ගන්ත්රනා ්මය වගා භූමි්ේ 

කාණුවැටි, පාත්ි හා ඇලි මාං තනා ගැනීමටවල් මර්ධනය 

කරගැනීමට භාවිතා කරගත හැක. කැපුම් පළල 150mm 

්මහි ර 02 km පමණ්ේ. 
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තනි බේළිබේ වල් බනළනය (Single Row Weeder) 

 

් ෝග ්ේලිඅතර ඉදිරියට තල්ු කිරී්ම්දී වල් පැළ 
ඉදිරීයන අතර පසුපසට අදිනවිටදී එම පැලපසට යටවීම 
යන අයුරින්ත්ර ්මම වල් ්නළනය නිර්මාණය කර ි්ේ. 

වල්මර්දනය කරනකැපුම් පළල 110mm ්ේ. 

වඩාසුදුසුවන්ත්ර්න්ත්රවීවගාවසඳහාය. සාමානය්යන්ත්ර 2kg සිට 2 

½kg  රකින්ත්ර යුකත්ේ. තනි පුද්ගලයකුට පහසු්වන්ත්ර 
හැසිරවිය හැකි සැහැල්ුඋපකරණයකි. 

 

බරාටරි වල් බනලනය (Rotary Weeder) 

 

් ෝග ්ේලිඅතර ඉදිරියට තල්ු කිරී්මන්ත්ර වල් පැල 
ගැල්වන අතර පසුපසට ඇදී්මන්ත්ර එම පැල පසට්හා 
මඩට යටවන අයුරින්ත්ර ්මම වල් ්නළනයනිර්මාණය කර 

ඇත. වල් මර්දනය කරනකැපුම්පළල 150 mm කි. 

සාමානය  ර කි.ග්රැ 4කි. තනි පුද්ගලයකුට 
පහසු්වන්ත්රහැසිරවිය හැකිය. 

 

අුරු යත්ත ගෑබේ උපකරණය (Inter cultivator) 

 

්ගාඩ ් ෝගවගා්ේ ්ේළි අතර වල් මර්දනයට ්යාදා ගත 
හැකි සැහැල්ු උපකරණයක ්ලස හැඳින්ත්රවියහැක. වල් 
මර්දනය කිරීමට අමතරව පස බුරුල් වීම හා පසට 
්පා්හාර ්හාඳින්ත්ර මිශ්රවීම නිසා ් ෝගය ්හාඳින්ත්ර වර්ධනය 
වීමකද සිදුවන අතර එමඟින්ත්ර ්හාඳ අසේවැන්ත්රනක ල ාගත 
හැකි ්ේ. 

්පට්රල්ඉන්ත්රධන වලික ක්රියා කරන භාවිතය පහසු වීම නිසා 

එක කම්කරු්වකුට දිනකට අකකර 1/2ක වල් මර්දනය 
කළ හැකි නිසා ්ගාඩ ් ෝග වගාවට උචිත උපකරණයක 
්ලස සැලකියහැක. 
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 ල්ේග වල් මර්ධකය 
 

 

දැනට වල් මර්ධනය සඳහාභාවිතා කරන ්කෝ්ණෝ 
වීඩරය මඟින්ත්රදිනකට වල් මර්ධනය කළ හැකි 
ප්රමාණයඅකකර 3/4 ක පමණ වන  ැවින්ත්ර, ඊටවඩා 
වැඩි වපසරියක වල් මර්ධනයසිදු කිරීම සඳහා ්මම 
 ල්ේග වල්මර්ධකය නිපදවා ඇත. සැහැල්ු 
කුඩාධාරිතාවයක සහිත එාංජිමක ආධාර්යන්ත්රනිපදවා 
ඇි ්මම නව උපකරණය්ේලියට බීජ වැපිරීම ්හෝ 
පැළ සිටුවීම සිදුකළ ක්ෂේත්ර වල වල් මර්ධනය සඳහා 
භාවිතාකළ හැකි අතර දිනකට එක 
පුද්ගලයකුටඅකකර 2 පමණ ප්රමාණයක වල් 
මර්ධනයසිදු කළ හැක. ක්ෂේත්ර්ේ භාවිතා 
කිරීමටපහසු වන පරිදිසැහැල්ු 
ආකාර්යන්ත්රනිර්මාණය කර ි්ේ.්ම් හා සමාන 
යන්ත්රත්ර ශ්රීලාංකාවට ආනයනය කරන අතර, මූලික 
තාකෂණික පිරිවිතරයන්ත්ර ් ා්හෝ දුරටසමාන ්ේ. 
යන්ත්රත්ර්ේ  ර, ක්රියාකාරීත්වයසඳහා ප්ර ලව  ලපාන 
අතර, කි්ලෝ ග්රෑම් 16 - 18  රුි යන්ත්රත්ර ක්ෂේත්ර්ේ 
හැසිරවීමටපහසු ්ේ. 
 

 
සේවිසේ ්හෝ 
 

 

්ගාඩ ් ෝග වගාවන්ත්රහි ්ේළි අතරඇි වල් පැළ ්මම 
උපකරණය ඉදිරියටතල්ු කිරීම හා පසුපසට ඇඳීම 
තුළින්ත්ර වල්මර්ධනය සිදුකළ හැකිය. ධාරතාවය දිනකට 
අකකර 01 ක පමණ ්ේ. 
 

 
 
්කාකු තු්න්ත්ර වල් මර්ධන උපකරණය 
 

 

්ගාඩ ් ෝග වගාවන්ත්රහි ්ේළි/ පැළඅතර ්මය 
ක්රියාකරවී්මන්ත්ර වල් මර්ධනය්මන්ත්රම පස බුරුල් 
කිරීමද, ්පා්හාරපසට මිශ්ර කිරීම එකවරම සිදුකළ 
හැකිය.ධාරිතාවය දිනකට අකකර 1/4 පමණ ්ේ. 
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වගාබේ ජල සේපාදනය භාවිතබේදී භාවිතා වන යාන්ත්රික උපකරණ 

 

කෘෂිකර්මාන්ත්රත්ේදිබිහිවන නිෂේපාදන සඳහා භූමිය හැරුණු විට වැදගත්ම සාධකය වන්ත්ර්න්ත්ර ජලයයි.සාම්ප්රදායික ජන 

සමාජ්ේ වැව හා  ැදුණු වාරි ජල සම්පාදන ක්රම හරහා වගාබිමට ජල සම්පාදනය සිදු කර්ගන ි්ේ.ඒකාකාරි 

වර්ෂා පතනයක සෑම ප්ර්ද්ශයකටම්නාලැබී යාම තුළ යලමහ කන්ත්රන වගාකරලීම සඳහා සාර්ථක විසදුමක 

්මමගින්ත්ර උදාකරගනි්ේ. 

සම්ප්රදායිකසමාජ්ේ තම අවශයතා සඳහා විවිධාකාර සරල තාකෂණික ක්රම භාවිතයට ්ගන ි්ේ.්යාත (scoop) 

්යදීම . ආඩියා ළිාං ක්රමය (counterpoise lift ) දිය්රෝද හාආකිමිඩිසේ්ේ සේකුරුේපු ්පාම්ප ක්රමය ්මහිදි වි්ශේෂ 

්ේ. (වැසි ජල ටැාංකි හාවගා ළිාං ද ඇත) 

කෘෂිකර්මාන්ත්රත්ේසිදු වූ සාංවර්ධනයක සමගම ්ම් ක්ෂේත්රය කරාද යන්ත්රිකරණය  ලපා ඇත. ්මහිදිජල 

්පාම්ප්ේ සිට විසුරුම් ජල සම්පාදන ක්රම රැසක නිර්මාණය වී ඇත. 

 

ජල බපාේපය 

 

් ෝග වගා්ේ දී ්මන්ත්රම ගෘහසේථ කටයුතු සඳහා ජල 
්පාම්පපරිහරණයට පැමිණ ඇත.විදුලි  ල්යන්ත්ර ක්රියා 
කරන ජල්පාම්ප ්මහිදි ප්රධාන ්ේ. 

බිංදු ජල සේපාදනය (Drip / Trickle Irrigation) 

 

් ෝග වගා්ේසෑම ් ෝගයකම මුල පද්දියට ්යාමුවන 
පරිදි ඒකාකාරි පීඩන්යන්ත්ර සැපයුම් නළපද්ධියක එලා 
නිශේචිත කාලයක තුළබිාංදු ආකාර්යන්ත්ර ජලය ් ෝග්ේ 
මුලට ල ාදීමමින්ත්ර සිදු ්ේ. 
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විසුරුේ ජල සේපාදනය 

 

්මමගින්ත්රසිදුවන්ත්ර්න්ත්ර ් ෝග වගා්ේ ් ෝග පත්ර මතට ්හෝ 
ඒ අවට ප්ර්ද්ශ්ේ විසිරියන පරිදි නළතුළින්ත්ර අධික 
පීඩනයක සහිතව ජලය ල ා දීමයි. සිරසේ අතට පිහිටවනු 
කුඩා නළ්කලවර සවිකරන ලද විසුරුම් නැසි තුළින්ත්ර 
සියුම්බිාංදු ආකාරයට නිශේචිත කාලයකටජලය ල ාදීම මින්ත්ර 

සිදු ්ේ. ්මවැනි සේි න්ත්රකලර් පද්ධියක (Sprinker) 
සේථාවර ්හෝ ආධාර රාමුමත සැකසු රාමු සැකිලි මත 
නිර්මාණය්ේ. 

්මවැනිපද්ධි මගින්ත්ර දියරමය ්පා්හාර , සාන්ත්රරන , 

වල්,කෘමි හාදිලීර නාශක  ාහිරආධාර ්නාමැිව ල ාදිය 
හැකි ය. කාලගුන ්වනසේවීම්වලදී බිම්වල දී දැඩි රැසේ 
්හෝමීදුම් සහිත අවසේථාවලදි භාවිතා කළ හැකි වීම. ගලා 
යාමත් සිදු ්නාවන නිසා වගාබිමට හානි සිදු ්නාවීමත් 
අමතර වාසි අතර ්ේ. 

 

අඟල් 6 අකෂිය චලන ජල ්පාම්පය 
 

 

්රෝද 2 ට්රැකටරයට සම් න්ත්රධ කරක්රියාත්මක කරනු 
ල න ්මම ්පාම්පයමඟින්ත්ර අඟල් 6ක පමණ ජල 
ධාරාවක ල ා්දනු ලැ්ේ. විනාඩියට ලීටර් 5000 ක 
පමණඅඩි 25 ක උසකට එසවිය හැකි අතර, ජල්ේ 
ගිල්වා ක්රියාත්මක කරනු ල න  ැවින්ත්රඇදගැනී්ම් 
උසක ්නාමැත. 
 
පැයකට ඉන්ත්රධන අවශයතාවයලීටර් 1.2 ක පමණ ්ේ. 
ක්ෂේත්ර්ේ උසසේථානයකට ජලය සපයා ඉන්ත්ර පසු 
ඇලමාර්ග ඔසේ්සේ ජල සම්පාදනය කළ හැක.ඇළක, 
ගඟක, වැවක වැනි ජල ප්රභව මඟින්ත්රජලය ල ා 
ගැනීමට ්යාදා ගත හැක. 
 
ඉහත ්පාම්පය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර අඟල් 12 ක 
ජල ධාරාවකල ා ගත හැකි පරිදිනවතම ්පාම්පයක 
නිර්මාණය කර ඇත. 
 

 
අඟල් 12 අකෂිය චලන ්පාම්පය 
 

 

්රෝද 4 ට්රැකටරයට සම් න්ත්රධ කර එහි  ලය පිටතට 

ල ා ගන්ත්රනා ්භෞමනදණ්ඩ (P.T.O.) මඟින්ත්ර  ලය 
්යාදවන පරිදිනිර්මාණය කර ි්ේ. අඩි 10 ක පමණ 
උසකට විනාඩියකට ජලය ලීටර් 20,000 ක පමණ 
එසවිය හැකි අතර ජලාශයක, වැවක, ඇළක වැනි 
ප්රභවයන්ත්ර්ගන්ත්ර ජලසම්පාදනය සඳහා ්යෝගය ්ේ. 
 
්මම ්පාම්පයද ජල්ේ ගිල්වනආකාර්ේ එකක 
 ැවින්ත්ර ඇද ගැනී්ම් උසක්නාමැත. 
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පළිබ ෝධ නාශක භාවිතය සඳහා බයාදාගත හැකි යාන්ත්රික ක්රම 

 

පළි් ෝධනාශක අවිධිමත් ්ලස පරිහරණය කිරීම තුළින්ත්ර අහිතකර පාරිසරික  ලපෑම් උග්රවීි්ේ. පාරිසරික හා 

්සෞඛ්ය ගැටළු රාශියක ්කටි හා දිගු කාලීන ප්රිවිපාකරාශියක ප්රිනිර්මාණය ්ේ. ්ම් පසුබිම මත ආරකෂාකාරී 

්ලස පළි් ෝධ නාශකභාවිතයට ්පළබී්මන්ත්ර මානව සාංවර්ධනයට හා ්සෞඛ්ය වශ්යන්ත්ර සාධනිය 

තත්ත්වයකඇිකරගත හැකි වනු ඇත. 

කෘෂිකාර්මිකවගා ක්ෂේත්ර්ේදී ්මන්ත්ර ්ගවතු වගා්ේද මුහුණ ්දන ප්රධානතම අභි්යෝගය වන්ත්ර්න්ත්රකෘමි 

සතුන්ත්ර්ගන්ත්ර, දිලීර ආසාදන හා වල්පැලෑටි අක්රමණ මගින්ත්ර ්භෝග වගාවන්ත්ර හාඅ්නකුත් වගාවන්ත්රවලදී සිදුවන හානි 

වළකා ගැනීමයි. සාම්ප්රධායික සමාජ්ේදීඅනුගමනය කරනු ලැබු ්කම් ක්රම උගුල් ඇටවීම් ඇට තැබීම් හා ශාක සාර 

නිසේසාරකභාවිතය ආදී සාම්ප්රදායික ක්රම ්ද්ශගුණික ්වනසේකම් මත අදවන විට භාවිතයටගැනුනද රසායනික 

නිපදවීම් සමාජය ආක්රමණය කිරීමත් සමඟ ්මම ක්රම්යන්ත්රඈත්්වමින්ත්ර ඇත. ්ම් නිසා වඩාත් කාර්යකෂම හා 

ප්රිඵලදායී ක්රම්ේදයක ්ලසකෘෂි රසායනික රවය භාවිතයට ්පළඹී ඇත. කෘෂිකර්ම්ේ සාංවර්ධනයට පැලෑටි 

හා්භෝග වගා ආරකෂා කරගැනීමට රසායනික රවය ජලය සමඟ මිශ්ර කර ්භෝග වගාව සඳහාභාවිතයට පහත 

යාන්ත්රික උපකරණ  හුලව භාවිතා්ේ. 

 

අත්ත ඉසින යන්ත්රර 

 

කුඩාප්රමාණ්ේ යන්ත්රත්රයක වන ්මය අින්ත්ර අල්වා ක්රියාකරන 

යන්ත්රත්රයකි.දියරමයපළි් ෝධනාශක ්හෝ දියරමය ්පා්හාර ්යදීම 

උ්දසා ්මය භාවිතා කළ හැකිය. 

 

සුළිංධාරා ඉසින යන්ත්රර 

 

දියරමයරසායනික රවය ්මන්ත්රම කැට ්හෝ කුඩු ඉසීම පිණිස 
උප්යෝගිකර ගතහැකිඋපකරණයකි. දියර ඉතා කුඩා අාංශුවලට 

කඩා දියර විසර්ජනය කිරී්ම් හැකියාවඇත.මීටර් 4 සිට 6 පලලටත් 

මීටර් 3 සිට 5 දකවා උසකට හා දුරකට විසර්ජනය කළහැක එ්සේම 
එම ප්රමාණයන්ත්රට අදාල ඉසින යන්ත්රත්ර මිලදී ගත හැක. 
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පීඩන ආකාරබේ ඉසින යන්ත්රර 

 

පීඩන ආකාර්ේ ඉසින යන්ත්රත්ර අ්ත් එල්ලා ්ගන යා හැකි හා 
උරහි්සේ රඳවා ්ගනයනආකාරයකට නිපදවා ි්ේ.් ෝග 
වගා්ේ දියරමය පළි් ෝධනාශක භාවිතයට ්යාදාගත 

හැක.අර්ධසේවයාංක්රීය වන ්මය 8L සිට 16 L(ලීටර්) දකවා 
ප්රමාණයක ්ගන්ත්ර යුකත වනඅතර ජනිය ඉසින යන්ත්රත්රයකි. 

 

පිස්ටන්ත්ර ආකාරබේ ඉසින යන්ත්රර 

 

 ාහිර පිසේටන්ත්ර ආකාර්ේ හා අභයන්ත්රතර පිසේටන්ත්ර ආකාර්ේ 
්ලස ඉසින යන්ත්රත්ර ආකාර ්දකකින්ත්රයුකතයි. දියරමය 
පළි් ෝධනාශක භාවිතයට සුදුසු ්ේ. 

 

බූමකරණ යන්ත්රර (Mist Blower ) 

 

ශාක පත්ර්හාඳින්ත්ර ්තත්වන පරිදි රසායනික රවය ්යදීම 

්මමගින්ත්ර කළ හැක. මීටර් 5 දුරකට රවය අාංශ විසර්ජනය 
කිරී්ම් හැකියාව පැවතීම නිසා ්ක්සල් ්පයාසේ 
හා්කා්කෝවා වගාවල පළි් ෝධ පාලනයට සාර්ථකව භාවිතා 
කළ හැකි උපකරණයකි. 
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ට්රැක්ටර් ඇමුණුේ දියර ඉසින යන්ත්රර (Tractor mounted sprayer)  

 

සිවු්රෝදට්රැකටර් සමග සම් න්ත්රධකර ඔසවා්ගන 
ආකාර්යන්ත්ර නිර්මාණය කර ඇි උපකරණයකි .ලීටර් 

100 සිට 800 ( සීය/ අටසීය) දකවා වූ විවිධ ප්රමාණ්යන්ත්ර 
යුත් ්මමඋපකරණ නිපදවා ඇත. ්දපසට විහි්දන 

ප්රමාණය 4 මීටර් (m ) සිට 16මීටර් (m ) දකවා විවිධ 
ප්රමාණ්ේ දිග නැසි එම දණ්ඩට සවිකර භාවිතා කර 
නිර්මාණය කරි්ේ. 

 

ශාක පුහුණුව හා කේපාදුව 

 ද්ධ පිහිය (Budding Knife) 

 

කුඩාරිකිල් කැපීම හා අාංකුර ගලවා ගැනී්ම් කටයුතු සඳහා 
හැකිලිය හැකි ආරකෂිතආවරණයකින්ත්ර යුතු  ද්ධ පිහිය පැළ 
 ද්ධ කිරී්ම්දී ් ්හවින්ත්ර ප්ර්යෝජනවත්ය.ආරකෂාකාරි 
්කාපුවකින්ත්ර ආවරණය වී ඇත. 

 

කේපාදු කියත(Pruning saw) 

 

්පාතුගැලවීයාම ්හෝ පැළීම් සිදු්නාවන අකාර්යන්ත්ර 
ගසේවල අතු ඉි කැපීම සඳහා කේපාදුකියත භාවිතා කළ 
හැක. කැපුම් මුහුනත හානි ්නාවීම ්මහි 
ඇිවි්ශේෂත්වයයි.ක්රමානුකූලව ගසේ කේපාදු කරගැනීමට 
භාවිතා කළ හැකි සැහැල්ුඋපකරණයකි. 
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ශාක  ද්ධ අනුජ ්නලාගැනී්ම්උපකරණය 
 

 

ශාක  ද්ධ කිරීම සඳහා සුදුසු අනුජ 
කේපාදු කරගැනීම සහ කටු සහිත ගසේවල 
ඉහළ කඩා අතු කැපීම, උදයාන ශාක 
හැඩ ගැන්ත්රවීම, ්ත්කක ගසේ වල මාාංශල 
අතු කැපීම සඳහා සුදුසු උපකරණයකි. 
්මමගින්ත්ර පැයකට අනුජ 75 - 150 දකවා 
ප්රමාණයක කේපාදු කර කපාගත හැකිය. 
උස අඩි 13 සිට අඩි 18 දකවා සීරු මාරු 
කර ක්රියාකරවිය හැකිය. 
 

 
්දහි ්දාඩම් අතු කේපාදු කිරී්ම්උපකරණය 

 

පැගිරි කුලයට අයත් ගසේ කේපාදුව හා හැඩ ගැන්ත්රවීම 
පිණිස ්යාදාගැනීමට 
සුදුසු උපකරණයකි. ්මහි ඇි ්වනත් ප්ර්යෝජන නම් 
රේඹ(.ටන්ත්ර, ්දළුම් වැනි ශාක 
වල අතු කැපීම,  ද්ධ අාංකුර පහසු්වන්ත්ර 
කේපාදු කර ගැනීම සිදුකරගත හැකි අතර 
Èනකට ශාක 50 - 75 දකවා ප්රමාණයක අතු 
කේපාදු කිරීමට හැකිය. 
 

 

 


