
විශේෂ තාක්ෂණය 

 

ආරක්ිත කෘිකර්මය 

 ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා වයාප්තිය හැදින්වීම 

 ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා වයාප්තිය 

 ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා වයාප්තිය වර්තමාන භ ෝකය 

 ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා වයාප්තිය අරමුණු 

 හරිතාගාරයක්ෂ සෑදීම-ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදිකිරීභේ පියවර 

 හරිතාගාරයක්ෂ සෑදීම-ආරක්ෂිත ගෘහ ප්රමාණය හා වර්ගය 

 හරිතාගාරයක්ෂ සෑදීම-ආරක්ෂිත ගෘහ පසුබිම 

 හරිතාගාරයක්ෂ සෑදීම-ආරක්ෂිත ගෘහ පාරිසරික තත්ව 

 පරිසර පා නය-ආරක්ෂිත ගෘහ-ආර්රතාවය 

 පරිසර පා නය-ආරක්ෂිත ගෘහ-ආභ ෝකය 

 පරිසර පා නය-ආරක්ෂිත ගෘහ-උෂ්ණත්වය 

 පරිසර පා නය-ආරක්ෂිත ගෘහ-වාතනය 

 පරිසර පා නය-ආරක්ෂිත ගෘහ-භසවන 

 ජ  භපෝෂක වගාව-ආරක්ෂිත ගෘහ-හැදින්වීම 

 ජ  භපෝෂක වගාව-බහු ව  ාවිතවන ක්රම බඳුන්වගත ක්රමය ආරක්ෂිත ගෘහ- 

 භපෝෂක රාවණ පට  තාක්ෂෂණය ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව-බහු ව 

 ාවිතවන ක්රම 

 භවනත් ජනප්රිය ක්රම(ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව-බහු ව  ාවිතවන 

ක්රම) 

 භපෝෂක අවශ්යතාවය(ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව) 

 ශ්ාක භපෝෂකව  ස්ව ාවය (ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව-භපෝෂක 

අවශ්යතාවය 

 භපෝෂක සු  තාව (ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව-භපෝෂක 

අවශ්යතාවය) 

 වාසි සහ අවාසි(ආරක්ෂිත ගෘහ-ජ  භපෝෂක වගාව) 

 

අර්ථ දැක්ීම 

ආරක්ෂිත භ ෝග වගාව යනුභවන්ව හඳුන්වවන්වභන්ව ප්රශ්ස්ත භ ෝග වර්ධනයක්ෂ අරමුණු 

කර ස්වා ාවික පරිසරය නීකරණය කිරීමයි. 

මහිදී වායව හා පාාංශු පරිසරය යන භෙකම නීකරණය කළහැකි නමුත් වායව 

පරිසරික නීකරණයන්ව අතයවශ්ය අාංගයක්ෂ භ ස සැ භක්ෂ. 

http://www.doa.gov.lk/index.php/si/specialagriculture
http://www.doa.gov.lk/HORDI/index.php/si/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=171


එබැවින්ව අනිවාර්යභයන්වම වගා කා  සීමාව තුළ භකටි ක කට භහෝ ආවරණ භයදීම 

නිසා භමය ගෘහස්ථ භ ෝග වගාව (Indoor Culture) භ ස ෙ හැඳින්වභේ. 
 

 

 
 

තවෙපාරිසරික තත්ත්වයන්ව පා නය කරන බැවින්ව පාලිත පාරිසරික 

කෘිකර්මාන්වතය යනඅරුත ඇිව Controlled Environmental Agriculture (CEA) භ ස ෙ 

හැඳින්වභේ.භමමඟින්ව අහිතකර පාරිසරික තත්ත්වයන්ව තුළ පවා බාධාවකින්ව භතාරව 

භ ෝග වගාව කරභගනයා හැකි භේ. 

උොහරණ 

 ශීත සෘතුව තුළ 

 ධ්රැීය ප්රභේශ්ව  

 කන්වතාරමය භහෝ ශුෂ්ක ප්රභේශ්ව  

 අධික වර්ෂාව භහා හිම පතනය යටභත් 

 අධික සුළාං තත්ත්ව යටභත් 

 අධික භරෝග/ පලිභබෝධ උවදුරු ඇි විට 

අහිතකර පාාංශු තත්ත්ව යටභත් 

 
තවෙප්රශ්ස්ත පාරිසරික තත්ත්ව  බාදීම භේතුභවන්ව ප්රශ්ස්ත වර්ධනයක්ෂ ඇිී 

උසස්ප්රමිිභයන්ව යුත්, අධික අස්වැන්වනක්ෂ  බාගත හැකි භේ.අවුරුේෙ පුරාම 

අඛණ්ඩවගා හැකියාවත්, වගා කන්වනය දීර්ඝ කරගැනීමත්, භූමි ප්රමාණයකින්ව 

 ැභබනඅස්වැන්වන සැ කිය යුතු භ ස වැඩි කරගත හැකි භේ. 



 

 

 

 

වර්තමාන ශ්රි ලංකාව 

ආරම්භය 

ආරක්ෂිත භ ෝග වගාව තුළ සීග්රභයන්වවයාප්තත ීම ඇරඹුභණ් 1997 දී ආරක්ෂිත කෘි 

වයවසායකයින්වභේ වයාපෘියහඳුන්වවාදීමත් සමඟය.සාේප්රොයික එළමහන්ව 

කෘිකර්මාන්වතය හා සැසඳීභේදී භේසඳහා යන මුලික වියෙම අධික බැවින්ව භමම 

තාක්ෂෂණය සඳහා භයාමු වුභේ මධයමපාන්වික භගාීන්වය. වර්තමානභේ ආරක්ෂිත 

භ ෝග වගාව යටභත් වගා කරන භූමි ප්රමාණයෙළ වශ්භයන්ව භහක්ෂටයර 62 ක්ෂ පමණ 

භේ.ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කර  භ ෝග අතුරින්ව වඩා වැෙගත් වනුභේ තක්ෂකාලි ය. 

එය මුළු එළවළු නිෂ්පාෙනභයන්ව 40% ක්ෂ පමණ භේ 

ආරක්ිත ගෘහයක් තුළ සාර්ථකව වගා කළ තක්කාලි වගාවක් 



මීටඅමතරව භපාදුභේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කරන එළවළු අතර භබල් භපපර්, 

ස ාෙපිපිඤ්ඤා, ස ාෙ භකාළ, ළූණු සහ මල් භගාවා සඳහාන්ව කළ හැකිය. මල් වර්ග 

අතර භරෝස, ජර්භබරා, කාභන්වෂන සහ ඔකිඩ් සඳහන්ව කළ හැකිය. තවෙ ස්භරෝභබරි 

වැනි කුඩාප තුරු භ ාගෙ ගෘහ තුළ වගා භකභර්. ාංකාව තුළ ආරක්ෂිත භ ෝග 

වගාව ජනප්රිය ීමටභපර සිටම මහා පරිමාණභයන්ව වගා කරනු  බන අපනයනය 

සඳහා කරනු  බන මල්හා අ ාංකාරශ්ාක වගාවන්වට ආරක්ෂිත ගෘහ භයාො 

ගැනුණි. ාංකාභේ පළමුවරට අතයවශ්ය තාක්ෂෂණිකඋපාාංග සහිතව, භපාලිතීන්ව 

ගෘහයක්ෂ ස්ථාපනය කර   ේභේ 



මනානඩත්තුවක්ෂ යටභත් ආරක්ෂිත ගෘහයක්ෂ තුළ සාර්ථකව වගා කර ඇි භබල් 

භපපර්වගාවක්ෂ1995 ගන්වභනාරුභේදීය. 1997 දී හරිතාගාර 7 ක්ෂ ඇමරිකා එක්ෂසත් 



ජනපෙභේආනයනය කරන  ෙ අතර භේවා භතෝරාගත් වගාකරුවන්ව කීපභෙභනකු අතර 

භබො භෙන  දි.එමවර්ෂභේදීම අලුින්ව හරිතාගාර 114 ක්ෂ ඌව ප ාභත් ස්ථපනය කරන  දි. 

පුහුණුපාඨමා ා මඟින්ව ඉහළ වටිනාකමකින්ව යුත් භ ෝග වර්ග සහ නීන තාක්ෂෂණය 

හඳුන්වවාදුන්වභන්වය.එභස් වුවෙ යාන්වීකරණය, වගා ක්රම සහ වැඩි දියුණු කළ අස්වනුභනලීභේ 

ක්රම ආදිය දියුණු රටවල් හා සසඳ බැලීභේදී භනාදියුණු තත්ත්වක පවතී. 

ශ්රි ලංකාව තුළ බහුලව දැකිය හැකි දැති ආකාර පියස්සක් සහිත 

ආරක්ිත ගෘහයක් 



වයාප්තතිය 

වර්තමානය වන විට බදුල් , නුවරඑළිය, මහනුවර, මාතභල්, භකාළඹ, ගේපහ, 

මාතර, රත්නපුරය, ගාල් , පුත්ත ම, කුරුණූග  සහකෑගල්  යන දිස්ික්ෂකව  

භබභහෝ වගාකරුවන්ව ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කිරීමට භපළඹීසිටිි. සමහර වැවිලි 

සමාගේ සහ මහා පරිමාණ වයාපාර කිහිපයක්ෂ ෙ ආරක්ෂිතගෘහ තාක්ෂෂණයට 

සේබන්වධ ී සිටිි. අමුදුවය සපයන්වනන්ව ෙ ආරක්ෂිත කෘිකර්මාන්වතභේදී 

වැෙගත්වන කණ්ඩායමකි.ආරක්ෂිත කෘිකර්මාන්වතභේදී ොයක වන අභනකුත් 

කණ්ඩායේ භ ස භවළඳ නිභයෝජිතයින්ව හා අතරමැදියන්ව අස්වනු විකුණා ගැනීභේදී 

වැෙගත් භවයි 

ආරක්ිත ගෘහ තුළ ශභෝග වගා වයාප්තතිය 



පසු අස්නවනු තාක්ෂණය හා ශවළඳපල 

වගාකරුවන්වභගන්වඑකතු කරන නිෂ්පාෙන ප්රධාන වශ්භයන්ව සුපිරි භවළඳසැල් සඳහා අතර, 

භේවා සාංචාරකභහාටල් සහ තානායේව  පරිභ ෝජනය සඳහා භයාො ගැභන්ව.වගාකරුවාභේ 

සිට අතරමැදියා හරහාපාරිභ ෝගිකයා ෙක්ෂවා වන භවළඳේ ක්රියාවලිභේදී සිදුවන්වනා වු පසු 

අස්වනු හානිහැකිතාක්ෂ දුරට අවම කරගැනීමට ආරක්ෂිත කෘිකර්මාන්වතභේදී උපභයෝගී 

කර ගන්වනාආරක්ෂිත අස්වනු භත්රීම, වර්ග කිරීම, ප්රවාහනය සහ අස්වනු ඇසිරීම 

යනක්රියාවලි ආධාර භේ. 

අස්වනු හානි අවම කිරීමට ආරක්ිත ශලස අස්වනු ශේරීම හා 

වර්ග කිරීම 







අස්වනු ඇසිරීම කරනු  බන්වභන්ව 5 – 10 0C ප්රශ්ස්ත උෂ්ණත්වයකදී ය. භමමඟින්ව භ ාගව  

ගුණාත්මක ාවය පවත්වාගත හැකි අතර හානිෙ අවම කරගත හැකිය. 

ආයතනික සහාය 

සමහරරජභේ භෙපාර්තභේන්වතු, එනේ කෘිකර්ම භෙපාර්තභේන්වතුව, ප්රාභේශිය 

කෘිකර්මභෙපාර්තභේන්වතුව, ඌව පළාත් ස ාව සහ මධයම පළාත් ස ාවෙ ආරක්ෂිත 

භ ෝග වගාකරන්වනන්වට භස්වා සපයන ආයතන අතර කැපී භපභන්ව 

ප්රශස්ථඋෂ්ණේවයක් යටශේ අස්වනු ඇසිරීම මඟින් ශභෝගයන්ශේ 

ගුණාේමක බව වැඩි ශේ 



භප්තරාභෙණිය, රුහුණු, රජරට, සබරගමුව යන විශ්ව විෙයා ව  කෘිකර්ම පීඨ මඟින්ව 

ආරක්ෂිතභ ෝග වගාව සේබන්වධභයන්ව පාඨමා ා පවත්වාභගන යන අතර ඒ සේබන්වධ 

පර්භේණ ව ෙ නරතභවි.තවෙ කෘිකර්ම භෙපාර්තභේන්වතුභේ කෘිකර්ම විෙයා  මඟින්ව ෙ 

භස්වා සාංස්කරණඅ යාස ආයතන මඟින්ව ෙ භමම තාක්ෂෂණික පුහුණව  බා භෙි 

හරිතාගාර ශභෝග වගාවන් සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 

පවේවාශගන යාම 



EDB සහ BOI වැනි අනිකුත් වයවස්ථාපිත මණ්ඩ  ෙ වගාකරුවන්වට අවශ්ය භස්වාවන්ව 

හාමඟභපන්වීේ සපයයි.මහනුවර- GTZ, මාතභල් - REAP, ඌභේ- UNDP සහ භෙවනබහුවාර්ික 

භ ෝග සාංවර්ධන වයාපෘිය යනාදී විභේශ් ආධාර යටභත් ක්රියාත්මක වනවයාපෘතීන්ව ෙ 

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා කරන්වනට අවශ්ය මු යමය ආධාර සපයි 

හරිතාගාර ශභෝග වගාවන් සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 

පවේවාශගන යාම 



සමහර වාණිජ බැාංකු වගාකරුවන්වට සහනොයී පෙනම යටභත් ණය සපයි. 

බාහිර වගාශේ ගැටළු 

පසුගියෙශ්ක කීපය තුළ  ාංකාභේ එළවළු නිෂ්පාෙනය පහත වැභටමින්ව පවතී. 

අවිනිශ්ිතවර්ෂාපතන රටාව නිසා ෙරුණු භ ස භ ෝග හා අස්වනු හානි සිදුභේ.භේ නිසා 

වගාකරුවන්වසහ පාරිභ ෝගිකයන්ව සහ භෙපිරිසම නිෂ්පාෙන ආවර්ිතාව, මි  උච්චාවචනය 

සහගුණාත්මක නිෂ්පාෙනව  හඟකමින්ව පීඩා විඳිි 

වාසි - පාලිත තේේව යටශේ ශභෝග වගාව 





පාලිතපාරිසරික කෘිකර්මාන්වතය යටභත් නිෂ්පාෙනය කරන විවිධ වර්ගභේ එළවළු, 

ප තුරු සහමල් ආදිය අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව, භරෝග හා පලිභබෝධ, වල් පැළෑටි වලින්ව 

ආරක්ෂෂාවන නිසා නිෂ්පාෙකයින්ව වැඩි වශ්භයන්ව භමම තාක්ෂෂණය කරා ආකර්ෂණය 

ීභේප්රවණතාවයක්ෂ පවතී.මීට අමතරව පස් රහිත භ ෝග වගාව භහෝ ජ  භරෝපිත වගාව, 

සාේප්රොයිකව පාාංශු මාධය වගාවට භයාො ගැනීභේ දී ඇිවය හැකි අහිතකරප්රථිළු  අඩු 

කරයි 

ජල ශරෝපිත වගාක්රම යටශේ සලාද වගා කිරීම 



තාක්ෂණය 

හරිතාගාරතාක්ෂෂණය සමන්වවිත වනුභේ භෙමුහුේ බීජ, රසායනික භපාභහාර, වැඩි දියුණු 

කළසනීපාරක්ෂෂක ක්රම, අවම රසායනික පලිභබාධනාශ්ක, භපාලිතීන්ව වසුන්ව භයාො ගැනීම 

සහජ  භරෝපිත වගාභවනි.භේ අතර උඩරට ආරක්ෂිත භ ෝග වගාභවහි නිරත වන භගාීන්ව 

භබාභහාමයක්ෂතවමත් යන්වභරෝපකරණ  ාවිතය, සුක්ෂෂම වගාක්රම හා වැඩිදියුණු කළ 

අස්වනුභනලීභේ ක්රම ආදිය සේබන්වධභයන්ව දියුණු රටව  මට්ටමට පැමිණ නැත. 

ජල ශරෝපිත වගා ක්රමය යටශේ සලාද වගා කිරීම 



එයආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භ ෝග වගා කිරීභේ තාක්ෂෂණය සේබන්වධභයන්ව පමණක්ෂ භනාව 

ඉහළ මට්ටභේගුණාත්මක භමන්වම ප්රමාණාත්මක අස්වැන්වනක්ෂ  බා ගැනීමට ශ්ාක හා 

පරිසරය පා නයකර ගැනීභේ ක්රමයකි.ආරක්ෂිත භ ෝග වගාභේ සාර්ථකත්වය පෙනේ 

වනුභේ, තාක්ෂෂණය මතපමණක්ෂ භනාව එය කාර්යක්ෂෂම, තීව්ර හා විෙයාත්මක පා නයකින්ව 

යුත්, සභමෝධානිකභ ෝග පා න පේධියකි. 



වර්තමානභේදීශ්රී  ාංකාව ඇතුළු භබාභහෝ ඝර්ම ක ාපීය රටවල් අමතර අස්වැන්වන, 

නිෂ්පාෙනභේගුණාත්මක  ාවය සමඟ  ැභබන ඉහළ  ා ය යන කරුණු නිසා ආරක්ෂිත 

භ ෝග වගාව භකභරහිභයාමු භවමින්ව පවතී.අන්වතර්ජාික භවළඳපභළහි භමන්වම, භහෝටල්, 

සුපිරි භවළඳ සාංකීර්ණවැනි විභශ්ිත භේශිය භවළඳපළව  ඉහළ ගුණාත්මභයන්ව යුත් එළවළු 

සඳහා ඉහළඉල්ලුමක්ෂ පවතී. භේ නිසා ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ඉහළගුණාත්මභයන්ව යුත් 

එළවළුනිෂ්පාෙනය සඳහා අිවිශ්ා  වි වයක්ෂ පවතී. 





වර්තමාන ශලෝකය 



භ ෝකභේ අෙ වන විට ෙැල් ආවරණ ගෘහ සහ ීදුරු භහෝ ප්ත ාස්ටික්ෂ ආවර්ණිත 

හරිතාගාර භහක්ෂටයාර  ක්ෂෂ 2 කට ආසන්වන වගා වපසරියක පැිරී පවතී .මීට 

අමතරව කෘීම පාාංශු වසුන්ව සහිත වගාවන්ව භහක්ෂටයාර මිලියන 75 ක ෙ භප්තළි 

ආවරණිත වගාවන්ව භහක්ෂටයාර මිලියන 0.27 ක ෙ පවතීයි.අධික භ ස තාක්ෂෂණය 

භයාො ගැනීමත් උසස් ගුණත්මභයන්ව යුත් ඉහළ අස්වැන්වන්වක්ෂ  බා ගැනීමත් භමහි 

ප්රධාන  ක්ෂෂණයන්ව භේ. 

ප්තලාස්ික් ආවරණයන් සහිත හරිතාගාරයක් 



 ඕ න්වෙය, ඊශ්රාය ය, භමක්ෂසිභකෝව, භකාභ ාේබියාව වැනි රටවල් හරිතාගාර 

නිෂ්පාෙන අපනයනභයහි මූලික භේ. 

 ඕ න්වෙය, ඊශ්රාය ය යන රටවල් භෙක තාක්ෂෂණික භමව ේ හා කෘි 

රසායනික ක්රමභේෙයන්ව දියුණු කිරීභේ කාර්යභේ මුල්තැන ගනී. 

 භසසු කාර්මික රටවල්ෙ භෙවන භපළ කණ්ඩායමභමහි  ා සැ කිය හැක 





 

අරමුණු 

ආරක්ෂිතභ ෝග වගාභේ මුලික අරමුණ වන්වභන්ව අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව වලින්ව භ ෝග 

ආරක්ෂෂාකරගැනීමයි.ගෘහ අ යන්වතරභේ වායව පරිසරය හා පාාංශු පරිසරය ප්රශ්ස්ත 

භ සසැකසීභමන්ව ප්රශ්ස්ත භ ෝග වර්ධනයකුත් එමඟින්ව උසස් ගුණාත්මභයන්ව යුත් 

ඉහළඅස්වැන්වනකුත්  බාගැනීම භෙවන අරමුණයි 

 



 

භතවනුවතීව්ර භ ස අභිජනනයට  ාජනය කළ පරිසර විච තාවයනට ඉතා සාංභේදී 

විභශ්ිත භ ෝගප්රභේෙ පවා විවිධ භේශ්ගුණිකමය තත්ත්ව සහිත ප්රභේශ්ව  ෙ වගා කිරීභේ 

පහසුවත්, විවිධ කෘි පර්භේෂණ සඳහා භතාතැන්වනක්ෂ කරගැනීමත් සැ භස්. 

 

හරිතාගාරය ඉදිකිරීශම් පියවර 

ශ්රී ාංකාව වැනි නිවර්තන ක ාපීය රටව  සෘතු භේෙය අනුව සිදුවන ආභ ෝකය හා 

උෂ්ණත්වභවනස් ීම අඩු නිසා, ගෘහභේ පිහිටුම තීරණය කිරීභමහි ා පෘථිවිභේ 

ගමන්ව දිශ්ාව (හිරුට සාභප්තක්ෂෂව) භනාසැ භක්ෂ.වඩාත් වැෙගත් වනුභේ, ස්වා ාවික 

වාතනය තුලින්වසිසි නය වන භහයින්ව සුළභේ දිශ්ාවයි. උපරිම සුළාං ඇෙගැනීමක්ෂ 

සඳහා ගෘහභේ පැි වාකවුළු පිහිටි දිග පැත්ත ඔස්භස් ගෘහය ඉදිකිරීම වඩාත් 

භයෝගය භේ. 

හරිතාගාරයක් ස්ථාපිත කළ යුතු දිශාව 

 

අත්ිවාරභේස්වා ාවය ගෘහභේ අරමුණු කරගත් පැවැත්ම අනුව සදුක  යුතුය. 

ස්ථිර භහෝ අර්ධසතීර ගෘහ ඉදිකිරීභේදී රාමුභේ සිරස් කානු (columns) පිහිටි 

ස්ථානව  අවමවශ්භයන්ව භසන්වටිමීටර 15 x 15 ප්රමාණභේ, භසන්වටිමීටර 30 ක්ෂ උස 

භකාන්වීට්පාෙමක්ෂ ඉදිකිරීම සෑභේ.පාෙභේ පහළ මට්ටභේ සිට බිේ මට්ටභමන්ව 

භසන්වටිමීටර 30 ක්ෂපමණ ඉහළට බාහිර භතතමනය භහෝ ක්ෂුර ජීීන්ව ඒම 



වැළැක්ෂීමට ගභඩාල් බිත්ියක්ෂභහෝ විභශ්ිත භපාලිතීන්ව ආවරණයක්ෂ භයදිය යුතු 

භේ. 

 

රාමුව (frame) ප්රධාන භකාටස් 2ක්ෂන්ව සමන්වවිත භේ. එනේ පියස්ස (roof) හා පැිරාමුව (side 

frame) යනුභවනි. භේ භෙක භවන්ව වනුභේ වැසි ජ  කානුව (gutter) මට්ටමිනි. ඉදිකිරීභේ දී 

පළමුව අඟල් 1.25 – 1.5 පමණ Gl බට වලින්ව පැි රාමුවසකස්කර ඒ මත අඟල් ¾-1 පමණ GL 

බට භයාො පියස්ස ඉදි භකභර්. රාමුව ශ්ක්ෂිමත්කිරීම සඳහා ස්ථාන කිපයකින්ව ිරස් අතට 

දිභවන අඟල් 1 GL බට (perlings) අවශ්යභේ. වටකුරු (curved) හැඩභේ පියසිව දී එතරේ අවශ්ය 

භනාවන නමුත් ආනත පියසිව ශ්ක්ෂිය වැඩි කිරීම සඳහා රාමු තට්ටු (trusses) භයාො ගත 

යුතු භේ. 

 

වඩාත්බහු ව භයභෙන ආවරණ වර්ගය වනුභේ පාරජේු  කිරණ ව ට ඔභරාත්තු භෙන 

ආරක්ෂිතෙැල් වර්ග හා භපාලිතීන්ව වර්ගයන්වය.ආවරණ ගෘහ භහෝ භසවන ගෘහව දී භසවන 

ෙැල්වලින්වමපියස්ස ෙ ආවරණය භකභර්. 



 

 

ප්රමාණය ශතෝරා ගැනීම 

හරිතාගාරයන්වවර්ග අඩි 500, 1000 හා 3000 යන ප්රමාණ 3 කින්ව ඉදිභකභර්. භේවා පියස්භස් 

හැඩයඅනුව මුලිකව වර්ග භෙකකට අයත් භේ. ාංකාභේ බහු ව පවින වර්ගය වන 

කවාකාර ( Barrel shape) හා ීදුරු ගෘහව  හැඩය වන ආනත හැඩය (Slanted roof) භමම 

වර්ගභෙක භේ.තවෙ වා කවුළු පිහිටුීභේ පහසුව තකා ෙැි හැඩැි (Saw-tooth type) යනුභවන්ව 

ආරක්ෂිත ගෘහ වර්ගයක්ෂෙ ඇත. 

කවාකාර හැඩය (Barrel shape) 

 

ආනත හැඩය (Slanted roof) 

 

දැති හැඩය (Saw-tooth type) 



 

ප්රමාණය 

ඉල්ලුම, සැපයුම සහ සාමනය වශ්භයන්ව  ැභබන අස්වැන්වන මත භමය පෙනේ භවයි. වර්ග අඩි 

1000 ක්ෂ (9 m2) වන සාසානය ගෘහයක ගුණනයන්වභගන්ව ප්රමාණය වැඩි භකභර්. 

වර්ග 

බාහිර පාරිසරික තත්ත්වයන්ව මත භමය රඳා පවි. 

උෙ - සුළඟ, වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය 

හරිතාගාරශේ ප්රමාණය බලාශපාශරාේතු අස්වැන්න මත රදා 

පවතී 

 

සිසි නයවඩාත් අවශ්යවන මැෙරට හා පහත රට ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහා කවාකාර පියසිෙ, 

පර්ෂාපතනය අධික එභමන්වම සිසි නය එතරේ අවශ්ය භනාවන ( ශීත භේශ්ගුණය සහිත 

)උඩරට ප්රභේශ් සඳහා ආනත පියසිෙ සුදුසුය.තවෙ භෙවැන්වන සමඟ භයාෙන පියසි වා කවුළු ( 

Roof vents ) අවැසි විට සීරුමාරු කළ හැකි, නැතභහාත් වසා ෙැමිය හැකිමුදුන්ව වා කවුළු (Ridge 

vents) ීම නිසාෙ එවැනි භේශ්ගුණයන්ව සඳහා වඩාත් ගැ භප්ත 

කවාකාර පියසි 



 

ආනත පියසි 

 

එක්ෂඑක්ෂ භ ෝගය අනුව අ යන්වතර පාරිසරික තත්ත්වයන්ව අවශ්ය භේ. අවශ්ය කරන 

පීලීමට්ටභේ උස හා උමාං ගෘහභේ උස, වගා කරන භ ෝග වර්ගය මත රඳා පවතී. 

උස 

හිසමට්ටභේ සිට අවම තරභේ භසන්වටිමීටර 20 කට වඩා භහෝ ගස් ව ට වඩා මීටර 0.8 

කටඉහළින්ව සාමාභනයයන්ව සේපුර්ණ උස මීටර් 2 පමණ (පීලිව  සිට) වන භස් 

ආරක්ෂිතගෘහය ඉදිකළ යුතුය 

පියසි වා කවුළු (Roof vent) 

 

ෙැනට ාංකාභේ ඉදිකර ඇි භබාභහෝමයක්ෂ ආරක්ෂිත ගෘහව  ෙක්ෂනට  ැභබනුභේ 

ෙැල් ආවරණිතච්මිණි කවුළුවකි (top vent).මීට මඳක්ෂ පහළ මට්ටමින්ව භෙපැත්භත් 

බිත්ිව  වාතයඉවත්කිරීම සඳහා විදුලි පාංකා (Exhaust fans) භෙකක්ෂෙ ඇත. භේවාභේ 

වියෙම හාසැසදීභේදී සඵ තාවය (Cost – effectiveness) අඩු බව පර්භේෂණ අනුව භපනී 

භගාස්ඇත 



චිමිණි කවුළුව (Top vent) 

 

විදුලි පංකා (Exhaust fans) 

 

ෙැනටවැඩි දියුණු කළ ක්රමය වනුභේ මාරුභවන්ව මාරුවට ඇි මුදුන්ව වා කවුළු (Alternate 

ridge-vents) භ ස හඳුන්වවන, වගාකන්වනයට අනුව සුළාං දිශ්ාව මාරුීමටඔභරාත්තු 

භෙන නීකරණ ක්රමයයි.(Weerakkody et al., 2004) තවෙ සාමානයභයන්වසිසිල් වාතය 

ඇතුල්ීමට වඩාත් ොයකවන පහළ මට්ටභේ පැි වැ කවුළු ෙ අවශ්ය භේ.මෑතකදී 

කළ පර්භේෂණ ව ට අනුව ඒවා සුළාං හමන දිශ්වට මුහුණ ා ඇි කිරීභේ 

වඩාත්පුිඵ ොයී භේ. (Weerakkody et al., 2006. 

මාරුශවන් මාරුවට ක්රියා කරන මුදුන් වා කවුළු 

 

ෙැනටභයාොගැභනන කෘමි භරෝධක (insect proof ) ෙැල් ආවරණිත පැි වා කවුළුව  

වාතනහැකියාව ඉතා අල්පය.භේ භවනුවට වඩාත් විශ්ා  සිදුරු සහිත ෙැල් භහෝ 

අවැසිවිටමාරු කළ හැකි, ෙැල් රහිත කුඩා පැි වා කවුළු ඉදිකරීම මැනවි 



 

සීරුමාරු කළ හැකි දැල් රහිත පැති වා කවුළු 

 

අමු ද්රවය 

ස්වා ාවිකඅමුදුවය (ජ  ප්ර වය, කේරුවන්ව, අඩු යාන්වීකරණ හා ස්වයාංීයකරණතත්ව) 

තාක්ෂෂණික අමුදුවය, ෙැනුම, විභශ්ෂඥ ඥණය, උපභේශ්න භස්වාවන්ව ආදිභේසු  තාවය.පසු 

අස්වනු පහසුකේ පැවතීම සහ භවළඳපළ ඉඩ ප්රස්තා 

  

යිතල පහසුකම් 

උො - විදුලි හා ජ  සැපයුේ සහ මාර්ග පහසුකේ 

  

ශේශීය වශශයන් බලපාන්නාවු නීති හා ශරගුලාසි 

උො - කැලි කස  ඉවත ෙැමීම හා ඉඩේ පරිහරණය ආදිය සේබන්වධ නිතී 

 

 

පසුබිම 
හාරිතාගාරයක්ෂ සෑදීභේදී පහත සඳහන්ව කරුණු පිළිබඳව සැ කිලිමත් විය යුතුය. 



 

ශේශගුණය 

වගාකිරීමට අෙහස් කරන භ ෝග වර්ගභේ අවශ්යතාවය මත භේශ්ගුණික සාධක 

තීරණයභේ.භේශ්ගුණික සාධක පා නය කිරීමට වැයවන මුෙ  ඉහළ බැවින්ව භේ පිළිබඳව 

ස කාබැලිය යුතුය. 

ශේශගුණික සාධකයනට ගැලශපන ශලස හරිතාගාර ඉදි කිරීම 

 

 

පස / භු විෂමතාවය 

ජ  භරෝපණ වගාවකදී නේ භමය එතරේ තෙබ  ප්රශ්නයක්ෂ භනවන නමුත් හරිතාගරයක්ෂ 

පා නය කිරීභේදී ප්රශ්න උේගත කරයි. 

යාබද ශාක වැස්ම 

භමය මඳ වශ්භයන්ව භසවන සැපයීම, උෂ්ණත්වය පා නය කිරීම, හා සුළාං බාධකයක්ෂ භ ස 

ක්රියා කිරීම වැනි භේතූන්ව නිසා උපකාරී භේ. 



 

 

පාරිසරික තත්ව පවත්වා ගැනීම 

ආරක්ෂිතගෘහ තුළ භකභරන භ ෝග වගාභේ ප්රධාන අරමුණක්ෂ වන්වභන්ව භ ෝගභේ 

වර්ධක අවධියට අො ප්රශ්ස්ත පරිසර තත්ත්වයන්ව  බාදීම මඟනි භ ෝගභේ උපරිම 

වර්ධනයක්ෂ ඇි කරගැනීමයි.එභමන්වම අහිතකර පාරිසර තත්ත්වයන්ව හැකි තරේ 

දුරට මගහරවා ගැනීම ෙඅරමුණු භකභර්. භමහි ා ප්රධාන වශ්භයන්ව උෂ්ණත්වය, 

ආර්රතාවය, ආභ ෝකය, සුළඟවර්ෂාව වැනි වායුභගාලීය තත්ත්වයන්ව ෙ භපාෂක 

සැපයුම, ජ  සැපයුම වැනි පාාංශුතත්ත්වයන්ව ෙ , භරෝග පිලිභබෝධ උවදුරු ආදිය ෙ 

පා නය භකභර්. 

 

අහිතකරපරිසර තත්ත්වයන්ව මගහරවා ගැනීභමන්ව ඉහළ අස්වැන්වනක්ෂ  බා ගත 

හැකිය.පාරිසරිකතත්වය හිතකර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා ගන්වනා 

උත්සාහය මුලික වශ්භයන්ව ගෘහආවරණ, භ ෝග දින ෙර්ශ්න, ගෘහය 

විවධාාංගීකරණය කිරීම හා භවනත් බ ය අවශ්ය භනාවනවිවිධ ක්රම මඟින්ව සිදුකළ 

හැකි මුත් ඒවාභේ ප්රිඵ  ඉතා සීමා සහිත වන බවභපභන්ව. එභහයින්ව බ ය භයාෙවා 

ගෘහ අ යන්වතර පරිසරය පා නය කරන ක්රම භයදීමට සිදුභේ. 



 

සුළං බලය ශයාදවා අභයන්තර පරිසර තේේව පාලනය සිදු කිරීම 

 

ආර්රතාවය පා නය 

ආර්රතාවයභහවත් වායු භගා භේ ජ  වාෂ්ප ප්රිශ්තය (RH) විවිධ අයුරින්ව භ ෝග 

වගාවන්වටබ පාන බව අපි ෙනිමු. ශ්ාක වර්ධනභයහි  ා මහඟු භස්වයන්ව ඉටු කරන 

උත්ස්භේෙනය (transpiration ) මින්ව ප්රධාන භේ. ඒ සඳහා මධයස්ථ ආර්රතාවය (60 – 70 % 

) වඩාත් භයෝගය භේ.තවෙ අධික ආර්රතාවය විභශ්ෂභයන්ව දිලීර භරෝග 

පැිරීමටොයක භේ. අඩු ආර්දුතාවභේදී පැිභරන භරෝග හා පලිභබෝධ කාරක වර්ග 

ෙ ඇත. තවෙ අධිකආර්ර තත්ත්ව යටභත් වාෂ්පීකරණ සිසි න(evaporative cooling) 

ක්රමව කාර්යක්ෂෂමතාවය ෙ අඩුභේ 

 

ආරක්ෂිතගෘහය තුළ 60% - 70% ක මධයස්ථ ආර්රතාවයක්ෂ පවත්වා ගැනීම භයෝග  

භේ.එභමන්වමඑම තත්ත්ව යටභත් පියස්භස් යටි පෘෂ්ඨය මත සාංතෘප්තතී නිපෙවන 



ජ  බිාංදු රත්ීභ ෝගය මතට වටීභමන්ව පිළිස්සීම සිදුභේ. භමවන්ව අහිතකර ප්රිඵ  

වළක්ෂවා ගැනීමටආර්රතාවය පා නය කළ යුතුය.භ ෝගභේ ස්ව ාවය සහ වර්ධක 

අවධිය අනුව සුදුසුසාභප්තක්ෂෂ ආර්රතා (RH) අගයන්ව ඇත. එළවළු වර්ග සඳහා ෙළ 

වශ්භයන්ව 60% ක පමණආර්රතාවයක්ෂ භයෝගය භේ.භබාභහෝ කැපු මල් වර්ග සඳහා ෙ 

මධයස්ථ ආර්රතාවයක්ෂභයෝගය වන අතර භතත් බිේ හා නිවර්තන වනාන්වතර ආදිය 

මුල් භූමි කරගත් අ ාංකාරපැළ ( උො: බිභගෝනියා, මීවන ) අධික අර්රතාවය ප්රිය කරයි. 

කැපූ මල් වර්ග හා ශකාලදාවක් සහිත ශාක මධයස්ථ ආර්ද්රතාවය 

ප්රිය කරයි. 

 

පාේවර්ග හා භක්රෝටන්ව වර්ග වැනි වියළි පරිසරව  වැභඩන ශ්ාක සඳහා වියළි 

(අඩුආර්ර) තත්වයන්ව වඩාත් භයෝගය භේ. භමම භයෝගය භේ. අගයන්ව පවත්වා ගැනීමට 

නේනිවැරදිව RH මැන ගත යුතුය.භේ සඳහා ආර්රතාමානයන්ව ඇක. භතත් සහ 

වියළිඋෂ්ණත්වමානය මින්ව එකකි. 

ආර්ද්රතාමානය - හරිතාගාරය තුළ ආර්ද්රතාවය මැනීම 

 



ආර්ද්රතාව අඩු කිරීම 

අධිකඅර්රතාවභයන්ව මීදීම සඳහා අවශ්ය පරිදී වාතනය ඇිකිරීම පහසුභවන්ව කළ 

හැක.එභහත් බාහිර පරිසරය වැසි භහෝ මීදුේ සහිත කා ගුණික තත්ව යටභත් පවින විට 

භමමඋපක්රමය ප්රාභයෝගික භනාභේ. එවන්ව අවස්ථාව  දී රික්ෂත භපාේපයක්ෂ (vacuum pump) 

භහෝ අවභශ්ෝෂක රවය (absorbents) උපකාරභයන්ව වායු භගෝ භේ ජ  වාෂ්ප උරා ගැනීමකළ 

හැකිය. 

භමවන්වඋපකරණයන්ව ඩිහියුමිඩිෆයර් (dehumidityfire) භ ස ෙ හඳුන්වවයි. අ යන්වතරඋෂ්ණත්වය 

සුළු ප්රමාණයකින්ව වැඩි කිරීභමන්ව ෙ RH තරමක්ෂ අඩු කළ හැකිය. එභහත්ශ්රී  ාංකාභේ ඇි 

හරිතාගාරව  RH පා නය එතරේ සැ කිල් කින්ව කරනු ෙැකියභනාහැකිය. 

 

ආර්ද්රතාවය වැඩි කිරීම 

අඩුආර්රතාවයක දී සිදුවන සීඝ්ර උත්ස්භේෙනය නිසා ශ්ාක මැ ීමට  ක්ෂීමවළක්ෂවා නු වස් 

භමම අවශ්යතාවය පැන නගියි.ඉ භබාභහෝ විට වියළි භහෝ අතරමැදී ක ාපයතුළ භමම 

තත්වය ෙක්ෂනට  ැභේ. 

 

උො - බදුල්  දිස්ික්ෂකය 

ගෘහ අ යන්වතර ජ  සේපාෙනය මඟින්ව භහෝ මීදුේ ජනනය (mist generation) මඟින්ව භහෝ භමම 

කටයුත්ත පහසුභවන්ව සිදු කළ හැක 

මීදුම් ජනනයක් මඟින් ආර්ද්රතාවය පාලනය 

 

තවෙගෘහභේ වාතනය අඩු කිරීම තවත් උපක්රමයකි. ආර්රතාවය වැඩි 

කිරීමආර්රතාවය අඩු කිරීමට වඩා පහසුභවන්ව කළ හැකි කටයුත්තකි.විසුරුේ 

ජ සේපාෙනය (sprinkler irrigation) භහෝ ෆෑන්ව- පැඩ් සිසි නය වැනි ක්රම ාවිතභේදී 

ගෘහ අ යන්වතරභේ ආර්රතාවය වැඩි භේ. 

මීදුම් ජනනයක් මඟින් ආර්ද්රතාවය පාලනය 



 

ආශලෝකය 

ආභ ෝකයශ්ාක වර්ධනය සඳහා අතයාවශ්ය මුලික සාධකයකි. එබැවින්ව ආභ ෝක 

තීව්රතාවය (intensity) , හා කා  සීමාම (Duration) යන කරුණු භෙකම ශ්ාකව  ජීව 

ස්කන්වධය (biomass) වැඩිකර අවසානභේ වැඩි ඵ ොවක්ෂ  බා දීමට උපකාරීභේ. 

එභහත් හරිතාගාරතුළ වවන උෙයාන විෙයාත්මක භ ෝග වර්ග අතභරන්ව සමහරක්ෂ 

අඩු ආභ ෝක තත්ත්වයන්වටඅනුවර්තනය වු ඒවා භේ. 

උො - භබාභහෝ අ ාංකාරණය සඳහා වවන භකා ොවන්ව සහිත ශ්ාක (foliage 

ornamentals) 

අඩු ආශලෝක තේවයන්ට අනුවර්තනය වු ශකාලදාවක් සහිත ශාක 

වර්ග 

 

 



තවෙතවාන්ව පා නභේදී ෙ ෙැඩි ආභ ෝක තත්ත්වය අහිතකර භේ. එභහත් භබාභහෝ එළවළු 

හා කුඩාප තුරු වර්ගව  තවාන්ව අවධිය හැර අන්ව සියළු වර්ධක අවධිව ට අධික 

ආභ ෝකතීව්රතාවයක්ෂ (ප්රමාණයක්ෂ) අවශ්යයි. හරිතාගාරයක ආවරණ වර්ග අනුව 

ඇතුල්වනආභ ෝක ප්රමාණය සීමාභේ.මීට අමතරව වගා සෘතුව අනුව (වසන්වත / ශීත ) සහ 

දෙනිකකා ගුණික තත්ත්ව (වර්ෂාව / ව ාකුළු / සුර්යාභ ෝකය ) අනුව ෙ ආභ ෝකභේ 

අඩුවැඩිීේ ඇි භේ. 

හරිතාගාර ආවරණ වර්ගය අනුව ඇතුල්වන ආශලෝක ප්රමාණය 

ශවනස් ශේ 

 

 

හරිතාගාරයකආවරණ මත දුවිලි තැන්වපත් ීභමන්ව ෙ ඇල්ගී වර්ග බැදීභමන්ව ෙ වසර 

කීපයකින්ව පසුවආභ ෝකය ඇතුළුීභේ හැකියාව අඩුභේ.භමම කරුණු අනුව ශ්ාක 

ගෘහය තුළ ආභ ෝකය පා නයඉතා වැෙගත් කරුණක්ෂ බව භපනීයයි. එභහත් 

පර්භේෂණ තත්ත්ව හැර ශ්රී  ාාංකිකවගාරුවන්ව කෘිම ආභ ෝකය  බාදීමට භේ 

ෙක්ෂවා භපළඹී නැත. ඒ සඳහා අවශ්යබ ශ්ක්ෂිය වියෙේ අධික ීමත්, එහි 

වැෙගත්කම පිළිබඳ අවභබෝධය අඩුීමත් මිටප්රධාන භේතූන්ව භේ 

දුවිලි තැන්පේ වු හරිතාගාර ආවරණ 

 



එභහත්ආභ ෝක තත්ත්වය අඩු කිරීම සඳහා ෙැල් ගෘහ (net house)  ාවිතය සහ 

භසවන සඳහාඅ යන්වතරභයන්ව භයාෙන ආවරණ (shade nets) භයාො ගැභනන අවස්ථා 

බහු ය.භබාභහා විටකළු භහෝ අදුරු වර්ණයන්වභගන්ව යුත් භමම ෙැල් පාරජේු  

කිරණව ට ඔභරාතතු භෙන භ සසාො ඇත.භමම ෙැල්ව  ස්ව ාවය අනුව 10% සිට 

60% පමණ ෙක්ෂවා භසවන  බාභෙන ෙැල්වර්ග භේ සඳහා භවළඳපභල් ඇත. 

ආශලෝක තීව්රතාවය පාලනය කිරීම සඳහා පත්ර කප්තපාදුව සිදු කිරීම 

 

භබාභහෝඅ ාංකරණය සඳහා වවන ශ්ාක වර්ග සඳහා හරිතාගාර සැකසීභේදී භමම 

තාක්ෂෂණය භයාොගැභන්ව.ආභ ෝකය පා නය සඳහා කෘිම ආභ ෝකය භයදීම භහෝ 

භසවන සඳහා ෙැල් ආවරණ  ාවිතයවැනි සෘජු ක්රමව ට අමතරව වක්ර ක්රමෙ  ාවිතා 

කළ හැක.වසුන්ව (mulches) සහභවනත් ගෘහ අ යන්වතර පෘෂ්ඨව  වර්ණය තීරණය 

කිරීම එක්ෂ ක්රමයකි. 

ආශලෝකය පාලනය සඳහා කෘත්රිම ආශලෝකය ශයදීම 

 

කලින්වසාකච්ඡා කළ පරිදි ගෘහභේ දිශ්ාව සහ ආවරණ වර්ගව  ස්ව ාවය පා නය 

තවත්ක්රමයකි.මීට අමතරව හරිතාගරය තුළ භ ෝග භප්තළිව  දිශ්ාව, පැළ අතර 



පරතරය සහ ශ්ාකකප්තපාදුව/ පුහුණුව වැනි ශ්ෂය විෙයාත්මක ක්රමෙ විභශ්ෂභයන්වම 

ආභ ෝකතීව්රතාවය පා නය කිරීභමහි ා  ාවිතා කළ හැක. 

ආශලෝක තීව්රතාවය පාලනය කිරීම සඳහා පත්ර කප්තපාදුව සිදු කිරීම 

 

උෂ්ණත්වය 

උෂ්ණත්වයජීී පේධියක්ෂ තුළ සියළුම ජීව රසායනික ප්රික්රියාව  භේගය පා නය 

කරයි.එබැවින්ව ශ්ාකභේ උපරිම වර්ධනයක්ෂ හා අස්වැන්වනක්ෂ  බා ගැනීමට නේ 

භමමප්රික්රියාවන්ව ප්රශ්ස්ත මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුය.අධික උණුසුම භහෝ ශීත  

භේතත්ත්වයට බාධාවක්ෂ භේ. තවෙ අධික උණුසුේ භහෝ ශීත තත්වයන්ව යටභත් බීජ 

ප්රභරෝහණය, පුෂ්පීකරණය, පරාගනය හා ඵ  ෙැරීම වැනි ක්රියාවලීන්ව සහමුලින්වම 

නවතී.ශ්රී ාංකාව වැනි උණුසුේ භේශ්ගුණික තත්ත්ව යටභත් ගෘහ තුළ දිවා කා භේ දී 

අධිකඋෂ්ණත්වයක්ෂ පවතී. 

උෂ්ණේවමානය - හරිතාගාරය තුළ උෂ්ණේවය මැනීම 

 

මීටප්රධාන භේතුව සූර්යාභ ෝකය ඇි අභධෝරක්ෂත කිරණ මඟින්ව රත්වන අ යන්වතර 

වායුස්කන්වධය නිෙහභස් බාහිර වාතය සමඟ මිශ්ර භනාීමයි.තවෙ ගෘහය තුළදී පරාවර්තනය 

වනඑම කිරණ හා නිකුත් කරන කිරණ ගෘහ අවරණය හරහා පිටී භනායයි. භමම කාර්යභේ 

දීඅ යන්වතර වායු ස්කන්වධභේ ඇි අධික CO2 සාන්වරණයෙ ොයක භේ. 



උෂ්ණේවමානය හරිතාගාරය තුළ උෂ්ණේවය මැනීම 

 

වාතනය 

ගෘහයතුළ හිරී ඇි උණුසුම වාතය ක්රමභයන්ව පිටකර හැරීම හා පිටත ඇි 

සාමානයවාතය ඇතුළු කිරීම මඟින්ව අ යන්වතර උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම භමහි 

සිේධාන්වතයයි.භමය තරමක්ෂ ශීත කා ගුණික තත්ත්ව යටභත් වඩාත් ප්රිඵ ොයී 

භේ.බාහිර උෂ්ණත්වය 20 0C ට අඩු අවස්ථාව දී විනාඩියකට බිේ වර්ග අඩි 8, 250C – 

32 0C පමණ පවින විට ඝන අඩි 11.17 ච (ෙළ වශ්භයන්ව හරිතාගාර පරිමා 1ක්ෂ) පමණ 

භේගයකින්ව වායු හුවමාරුව සිදුවය යුතුය. 

උණුසුම් වාතය ක්රමශයන් පිට කිරීම හා පිටත ඇති සාමානය වාතය 

ඇතුළු කිරීම 

 

භේඅනුව අ යන්වතර වායු පරිමාව, ගෘහභේ වර්ගළු ය (භූමිභේ) , සුළභේ භේගය හාදිඝාව 

ොදි කරුණු වාතන උපකුම සැ සුේ කිරීභේදී සැ කිල් ට ගත යුතුයි 

වාතනය දියුනු කිරීභේ ක්රම 

1. වා කවුළු (Vents) 

2. විදුලි පාංකා(Fans) 

3. උත්ස්භේෙන සිසි නය 



 

 

වා කවුළු (Vents) 

වාතනයදියුණු කිරීභේ ප්රධාන ක්රමය වා කවුළු ඇි කිරීමයි. උණුසුේ වාතය ඝණත්වයඅඩු 

නිසා ඉහළ මට්ටමින්ව වාතය පිටවන භ ස වහ භේ (පියස්භස්) භහා ඊට ආසන්වන 

භපභෙසකකවුළු ඉදිකරයි.සිසිල් වාතය පහළ මට්ටමින්ව ඇතුළු කර ගැනීම සඳහා පහළින්ව 

ෙකවුළු ිබිය යුතුය. භේවා තුලින්ව පළිභබෝධකයන්ව ඇතුළු ීම වැ ැක්ෂීමටඋපක්රමයක්ෂ භ ස 

භේවා සිහින්ව ෙැ කින්ව ආවරණය කළ යුතුය. එභහත් භමම ෙැල් ඉතාසුක්ෂෂම වුවභහාත් 

නැවතත් වාතනයට බාධාවක්ෂ භේ 

 

විදුලි පංකා (Fans) 

වාතනයදියුණු කිරීභේ වඩාත් කාර්යක්ෂෂම උපක්රමය වන්වභන්ව විදුලි පාංකා (Fans) 

 ාවිතාකිරීමයි. වාතය ඇතුළු කිරීමට භහා පිට කිරීමට අවශ්ය මට්ටේ ව  වාතය ඇතු ට 

ඇදීඑන භ ස (inlet) භහෝ පිටවන භ ස (exhaust) විදුලි පාංකා ගෘහභේ බිත්ියට 

සවිභකභර්. ාංකාභේ වැඩිපුරම ෙක්ෂනට ඇත්භත් ගෘහභේ භෙභක වර (gable ends) 

බිත්ිව ටසවිකළ වාතය පිටවන පාංකාය 

ශදශකළවරට සම්බන්ධ වු විදුලි පංකා 



 

තවෙආරක්ෂිත ගෘහය තුළ උසට භ ෝග වැී ඇිවිට අ යන්වතර වාත ග නය දුර්ව  

මට්ටමකපවින නිසා, උණුසුේ වායු කැටිි (air pockets) යේ යේ ස්ථානව  සිරීපැවිය 

හැකිය.භමය ගෘහය තුළ පාරිසරික තත්ත්ව ඒකාකාරව පවත්වාභගන යාම සහඑමඟින්ව 

භ ෝගභේ ඒකාකාර වර්ධනයක්ෂ පවත්වා ගැනීභමහි  ා බාධාවක්ෂ භේ. එබැවින්ව 

එමඅවස්ථාව  සුදුසු පරතරයකින්ව විදුලි පාංකා කීපයක්ෂ භයදීම අවශ්ය භේ (HAF cooling). 

අභයන්තර වාතනයදියුණු කිරීමට ශයෝගය විදුලි පංකා 

 

සමහරඅවස්ථාව  භේ සඳහා විදුලි පාංකා මඟින්ව ඇතුල් කරන වාතය සිදුරු සහිත 

භපාලිතීන්වබටයක්ෂ තුලින්ව යැීභමන්ව (convention tube cooling) සිදුකරන අවස්ථා ෙඇත.එභහත් 

දිවා උෂ්ණත්වය ඉතා අධික මට්ටමක පවින කා ව  භහා අර්ධ - ශුෂ්කප්රභේශ්ව  භමම 

වාතන ක්රම සියල් ම භයදුව ෙ අ යන්වතර උණුසුම පා නය කළභනාහැකි අවස්ථා පැන නගී. 

එවිට භවනත් සිසි න ක්රම භයාො ගැනීම භහෝ ගෘහභේ බාහිරආවරණ වලින්ව භකාටසක්ෂ 

මුළුමනින්වම ඉවත් කිරීම භයෝගය භේ 

උණුසුම් වායු කැිති සිදුරු සහිත ශපාලිතීන් බටයක් තැලින් යැීම 

අවශයය 



 

 

උේස්ශේදන සිසිලනය 

සාමානයවාතන ක්රමව ට වඩා ප්රථිඵ ොයී ක්රමයක්ෂ භේ. භමහිදී ගෘහ අ යන්වතරභේඋණුසුේ 

වාත ස්කන්වධය භවත සියුේ ජ  බිදිි ඉසීමත් ඒවා වාෂ්පීකරණභේදී තාපයඅවභශ්ෝෂණය 

ීමත් නිසා අවට උෂ්ණත්වය පහත වැභට්.භේ සඳහා ෆෑන්ව - පෑඩ් (fan-pad) ක්රමය හා භෆාේ 

(fog) ක්රමය  ාවිතා භේ. භේවාභේ මි  අධික නිසා  ාංකාභේ ාවිතා භනාභේ. ශ්රී  ාංකාභේ 

 ාවිතා වන ක්රමභේ, ජ  බිදිි ඉහත ක්රමව ටසාභප්තක්ෂෂව විශ්ා  නිසා සිසි න හැකියාව 

එතරේ ඉහළ අගයක භනාපවතී. 

 

පර්භේෂණ හා දියුණු කිරීේ 

මෑතකදීසිදුකළ පර්භේෂණ හා දියුණු කිරීේව ට අනුව පහත ෙැක්ෂභවන කරුණු සනාථ 

ීඇත.පුර්ණ කෘමි භරෝධක ෙැල් ආවරණ වාතනයට ප්රිභරෝධී බවක්ෂ ෙක්ෂවයි. 

විභශ්ෂභයන්වමදිවාක  සාමානය සුළාං භේගය 0.5 ms -1ට අඩු අවස්ථාව  භමම තත්ත්වය කැපී 

භපභන්ව. 

ඉහත සුළාං තත්ත්ව හා ආවරණ  ාවිතභේදී භුමිභේ ක්ෂභෂ්රඵ භයන්ව අවම වශ්භේ 20% ක 

පමණ පැි විවෘත කිරීම 

( දිනභේ උණුසුේ කා සීමාව තුළ) වඩාත් කාර්යක්ෂෂමව වාතනයකට භේතු භේ 



 

විභශ්ෂභයන්වම 0.5 ms -1වඩා වැඩි සුළාං තත්ත්ව යටභත් සුළාං හමන දිශ්ාභවන්ව කවුළු විවෘත 

කිරීම පියසි වා කවුළු සහිත ගෘහයක වාතනය සඳහා භබභහවින්ව ොයක භේ. 

සුළං හමන දිශාශවන් පැති වා කවුළු විවෘත කිරීම 

 

වාකවුළු භනාභයාෙන විටදී ගෘහභේ භකටි පැිවලින්ව ඇතු ට වාතය විදීම (intake) 

සඳහා 254ft3 mn -1ධාරිතාවභේ විදුලි පාංකා 2ක්ෂ  ාවිතා කළ හැක. සිදුරු සහිත 

භපාලිතීන්ව බටයක්ෂ (Convection tube) සේබන්වධ කිරීභමන්ව සිසි න කාර්යක්ෂෂමතාවය 

තවත් වැඩි කළහැක.පියසි කවුළු  ාවිතා භනාකිරීන විටදී ඉහත ප්රමාණභේ විදුලි 

පාංකා 2ක්ෂ භයාොපියස්භස් මුදුන්ව මට්ටභේ භෙභක වරින්ව වාතය ඉවත් කළ හැක 

සිසිලන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන සිදුරු සහිත ශපාලීතීන් බට 

 

භමහිසිසි න කාර්යක්ෂෂමතාවය තවදුරටත් දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය Convection tube එකක්ෂ 

භයදීභමන්ව භහෝ තවත් එවැනිම පාංකා භෙකක්ෂ භයදීම මඟින්ව කළ හැක 



සිසිලන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන සිදුරු සහිත ශපාලිතීන් බට 

 

 

භසවන 

භමහිදීගෘහ අ යන්වතරයට ඇතුළුවන ආභ ෝක හා තාප කිරණ භෙවර්ගයම මඳ 

වශ්භයන්ව අඩු කිරීමමඟින්ව අ යන්වතර උෂ්ණත්වය වැඩිීම පා නය භකභර්.එභහත් 

භසවන වැඩි වුවභහාත්ආභ ෝකය හිඟ ීම ශ්ාක වර්ධනය භකභරහි අහිතකර 

බ පෑේ ඇි කරයි. භේ සඳහාඅලුමිනියේ මිශ්ර තාප ආවරණ (thermal covers) භහෝ 

සාමානය භසවන ෙැල් (shade nets) භයාො ගැභන්ව.මින්ව භෙවැනි වර්ගය භබාභහෝ විට 

භයාො ගැභනන්වභන්ව ගෘහයඅ යන්වතරභයන්ව වන අතර, එභහයින්ව එහි ප්රිඵ ොයී බව 

තරමක්ෂ අඩුය 

ශසවන දැල්(shade nets) 

 

 



හැඳින්ීම 

ජල ශපෝෂක වගාව(Hydroponics Culture)/ නිර්පාංශු වගාව(Soilless Culture) 

ජලීය වගා මාධයක භ ෝග වගා කිරීම ජ  භරෝපිත භහෝ නිර්පාාංශු වගාව භ ස හැඳින්වභේ. 

අාංග සේූර්ණ රාවණයක්ෂ බහාලූ බඳුන්ව තුළ ඝන මධයයක ආධාරය ඇතුව භනාමැිව භ ෝග 

වගා කිරීම භමහිදී සිදු භකභර්. 

ජලීය මාධයයක ශහෝග වගා කිරීම සඳහා ශේතු 

 

වගා කිරීමට නුසුදුසු නිසරු තත්වභේ පසක්ෂ පවින අවස්ථාව  භ ෝග වගාකිරීමට 

උො :- ගල් සහිත පස්,  

වැලිඅධික පස්, මාටි පස්, අහිතකර පාංශු ආේලික භහෝ  ාෂ්මික තත්වයන්ව, භපෝෂක ඌණතා, 

අඩු උෂ්ණත්ව, පාංශු ආසාධන ආදියශ්ාකභේ සහ මු  පේධිභේ වර්ධනය 

සහක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය ප්රශ්ස්ත තත්වයන්ව  බාදීම හා එමඟින්ව  බාගත 

හැකිඋපරිම අස්වැන්වන හා ඉහළ ප්රමිියක අස්වැන්වනක්ෂ  බා ගැනීම 

 

පස යනු සාංකීර්ණ පේධියකි. ශ්ාක වර්ධනය සඳහා බ පානු  බන සාධක නිසි භ ස 

පා නය කිරීම ඉතා අපහසුය. 

භ ෞික ආධාරයක්ෂ භ ස ඝන මාධයයක්ෂ භයාො ගනිමින්ව, පාංශු සාධක භබාභහෝ දුරට 

පා නය කළ හැකි ීම. 



 

පසයනු සාංකීර්ණ පේධියකි. ශ්ාක වර්ධනය සඳහා බ පානු  බන සාධක නිසි භ ස 

පා නයකිරීම ඉතා අපහසුය. භ ෞික ආධාරයක්ෂ භ ස ඝන මාධයයක්ෂ භයාො ගනිමින්ව, 

පාංශු සාධකභබාභහෝ ෙරට පා නය කළ හැකි ීම. 

 

 

බඳුන්වගත ක්රමය 

බඳුන්ගත ක්රමය - Trough Culture 

භමහිදීභපෝෂක රාවණ බඳුනක්ෂ තුළ අඩාංගු කරයි. භබාභහෝ දුරට භයාො ගන්වනා හතරැස් 

බඳුනකි.සාමාභනයයන්ව ලීටර 30 – 40 (වර්ග අඩි 2) ක පමණ ප්රමාණභේ හතරැස් බඳුන්ව 

භයාොගනී.වගා මාධයයක්ෂ සහිතව භහෝ රහිතව වගා කළ හැකිය. මූලික අාංගයන්ව භ ස 

බඳුනක්ෂ, බඳුන සඳහා පියනක්ෂ, භ ෝගය සඳහා ආධාරකයක්ෂ සහ භපෝෂක රාවණයක්ෂ අවශ්ය 

භේ. 

ද්රව මාධයය සහිත බඳුන්ගත ක්රමය 



 

 

භපෝෂකරාවණය මාරු භනාකර එක දිගටම භබාභහෝ ක ක්ෂ භයාො ගන්වනා විට වාතය 

සැපයීම සඳහාක්රමයක්ෂ අවශ්ය භේ.භමම ක්රමය ඕනෑම භ ෝගයක්ෂ වගා කිරීම සඳහා 

භයාො ගත හැක. භේෙක්ෂවා භකාළ එළවළු වගාව, තක්ෂකාලි සහ භ ාකු මාළු මිරිස් 

(bell pepper) සහ සමහරමුල් භ ෝග (root vegetables) සඳහා භයාො ගනිමින්ව සාර්ථක 

ප්රිඵ   බාභගන ඇත. 

ඝන මාධයක් සහිතව මුල් සහ ආඛන්ධ ශභෝග වගාව 

 

 

 

වගා බඳුන් තුළ වගා කිරීම 

 



වගා බඳුන් තුළ වගා කිරීම 

වගා බඳුන්ව තුළ වගාව - Grow Bag Culture 

භමහිදීභකාහුබත් පුරවන  ෙ සිරස් අතට එල් න  ෙ භහෝ හරස් ආධාරකයක්ෂ මත අසුරන 

 ෙභපාලිතීන්ව මළු තුළ භ ෝග වගා කරයි.බඳුනක ප්රමාණය භසන්වටිමීටර් 100 x 20 භේ.භමය 

හරස් අතට තැබූ විට පැළ 3 – 5 අතර ප්රමාණයක්ෂ සඳහා සෑභේ. භමම බඳුන්වභවභළඳපභේ 

පවින අතර ඒවා තුළ පීඩනයක්ෂ යටභත් අසුරන  ෙ භකාහුබත් අඩාංගුය. ඇතුළතකළු, 

පිටත සුදු භපාලිතීන්ව ආවරණයක්ෂ භේ සඳහා භයාො ගැභන්ව. 

ශකාහුබේ පිරවූ ශපාලිතීන් මළු තුළ ශභෝග වගාව 

 

භමහිදීභපෝෂක සපයනුභේ බින්වදු ජ  සේපාෙන ක්රමය මඟිනි.එබැවින්ව සාංසරණය 

(Circulation) ක්රමයක දී සිදුවන අිරික්ෂත (Drainage) රාවණය එකතු කරනැවත 

සාංසරණය (Recirculation) ීමක්ෂ භමම ක්රමභේදී සාමාභනයයන්ව සිදුභනාභේ.තක්ෂකාලි 

වගාව සඳහා භමම ක්රමය ඉතා සුදුසුය. තවෙ භබල් භපපර් සහ ස ාෙපිපිඤ්ඤා වුවෙ 

වගා කළ හැක. 

ශකාහුබේ පිරවූ ශපාලිතීන් මළු තුළ ශභෝග වගාව 

 



සිරස්අතට තැබීභමන්ව හරිතාගාරභේ ඉඩ ප්රමාණය ඇහිරීම අවම කර ගත 

හැක.ස්භරෝභබරි, ස ාෙ සහ සමහර විසිතුරු පැළ වර්ග වගා කිරීම සඳහා සිරස් මළු 

ක්රමය භයාො ගතහැකිය.එභහත් භමම වගාව  මි  ගණන්ව වැඩි ීම නිසා භබාභහෝ 

වගාකරුවන්ව භයාො ගන්වභන්වතමන්වම නිෂ්පාදිත කළු පැහැ භපාලිතීන්ව වලින්ව වලින්ව 

තැනූ වගා මළු ක්රමයයි 

ශකාහුබේ පිරවූ ශපාලිතීන් මළු තුළ ශභෝග වගාව 

 

ශපාලිතීන් බඳුන් තුළ වගාව 

භමහිදීඅඟල් 12 x 14 ප්රමාණභයන්ව යුත් භපාලිතීන්ව බඳුන්ව  ාවිතා කරයි. මාධය භ සභකාහුබත් 

හා අඩක්ෂ ෙැවූ ෙහයියා 2:1 අනුපාතභයන්ව භයාො භගන භ ෝග වගා කරයි.භකාහුබත්හා 

ෙහයියා මාධයභේ ශ්ාක වර්ධනයට අවශ්ය භපෝෂක ප්රමාණවත් තරේ භනාමැි නිසාශ්ාක 

වර්ධනය සඳහා භවළඳපභල් සු  ව පවින ඇල්බට් භපාභහාර මිශ්රණය  ාවිතා කළ හැක. 

ශපාලිතීන් බදුන් තුළ ශභෝග වගාව 

 

 



ශවනේ ජනප්රිය ක්රම 

 

ශවනේ ජනප්රිය ක්රම 

භරාක්ෂ වූල් හා ේ ාස් වූල් ක්රමය - Rock Wool & Glass Wool Culture 

භමහිදී භරාක්ෂ වූල් භහෝ ේ ාස්වූල් පුරවන  ෙ බඳුන්ව භහෝ කුට්ටි (blocks)  ාවිතා භකභර්. භමය 

Trough culture ව ට සමාන භේ. 

පීට් බෑේ ක්රමය - Peat Bag Culture 

භමහිදි භයාො ගන්වභන්ව පීඩනයට පත් කරන  ෙ භකාහුබත් කුට්ටි (Peat blocks) වන අතර එය 

භකාහුබත් පුරවන  ෙ බඳුන්ව තුළ වගා කිරීභේ ක්රමයට සමාන භේ 

ශකාහුබේ කුට්ි 

 

 

වැලි ශහෝ ශබාරළු මාධයශේ වගාව - Sand, Tuff or Pumice Culture 

භමහිදීමූ  පේධිභේ වර්ධනය සඳහා ප්රමාණවත් වන පරිදි සකස් කරන  ෙ පාාංශු 

ඇලියක්ෂතුළ භබාරළු භහෝ වැලි පුරවා එයට භපෝෂක රාවණයක්ෂ බිාංදු ජ  සේපාෙන ක්රමය 

යටභත්සපයනු  බයි 



ශබාරළු මාශධයේ වගාව 

 

 

ගැඹුරු ශපෝෂණධාර පටල තාක්ෂණය - Deep Flow Technique (DFT) 

භමහිදී භනාගැඹුරු ඇලියක්ෂ භවනුවට ගැඹුරට සකස් කරන  ෙ ඇලියක්ෂ  ාවිතා කරයි. භමය 

ගැඹුරු මූ  පේධියක්ෂ සහිත ශ්ාක වගා කිරීම සඳහා භයෝගය භේ 

අක්- වක් ආකාර DFT වගා පේධතියක මූලික සැලැස්ම 

 

වායව වගාව - Aeroponics 



භමහිදී භ ෝගය වවන කුටීරය තුළ වායව භ ස ආධාරනයක්ෂ මඟින්ව සවි කරන අතර භපෝෂක 

රාවණය මුල් ව ට සහ පර ව ට ඉසිනු  බයි 

වායව වගාව 

 

පාශවන ස්ථාවරයක වගාව - Floating Technique 

ඇතු ත පෘෂ්ඨය කළු භපාලිතීන්ව වලින්ව ආවරණයකළ භස.මී. 10 ක්ෂ පමණ ගැඹුරු 

භපට්ටියක්ෂ භේ සඳහා  ාවිතා කරයි.භපෝෂක රාවණයපුරවා සෘජුභෆෝේ භහෝ පාීමට 

ස ස්වයි. කෘීම වායු ධාරාවක්ෂ මඟින්ව රාවණයවාතනය ීමට ස ස්වනු  ැභේ. 

 

ශපෝෂක අවශයතාව 



භපෝෂක අවශ්යතාව 

 

සාමාභනයයන්ව භ ෝගභේ භපෝෂක අවශ්යතාවය භවනස් වන කරුණු . 

 භ ෝග විභශ්ෂය 

 වර්ගය (ජාන සැකසුම) 

 වර්ධක අවස්ථාව 

 කා ගුණ තත්ව 

 භ ෝගභේ පා න තත්ව 

 

උොහරණ භ ස තක්ෂකාලි, මාළු මිරිස්, සහ වේබටු එකම කු භේ ශ්ාක වුවෙ N, P, K 

අවශ්යතාවය භවනස් භවයි. 



එභමන්වම එකම විභශ්ෂභේ භවනස් වර්ග වන “Alambra”(අතරමැදි ආකාරය, භෙමුහුේ) 

සහ ”T 245” (determinate type, cross breed)වර්ග ව  භපෝෂක අවශ්යතාවය ෙ එකිභකට 

භවනස් ය.උොහරණ භ ස වර්ධනභේ මූලික අවධිභේදී ඉහළ ප්රමාණයකින්ව P හා N 

අවශ්ය වන අතර භබෘ  ්ගභේ ප්රජනක අවධිභේදී Ca සහ K වැඩිපුර අවශ්ය භවයි.භේ 

අතර අභනක්ෂ අධිමාර භපෝෂකව  අවශ්යතාවය නිශ්ිත අගයක්ෂ පවතී.විවිධ 

ආභ ෝක, උෂ්ණත්ව සහ සාභප්තක්ෂෂ ආර්රතා යටභත් සිදුවන ශ්ාක වර්ධන භේගභේ 

සහ භපෝෂක අවභශ්ෝෂණභේ භවනස් ීේ අනුව ශ්ාකභේ භපෝෂක අවශ්යතාවය 

දිනපතාම භවනස් භවයි.එභමන්වම යේකිසි භ ෝගයක වර්ධනය සඳහා බ පාන 

භ ෝගභේ පා න තත්වයන්ව විභශ්ෂභයන්වම ජ  සේපාෙන ක්රමය, කප්තපාදු කිරීම සහ 

පුහුණු කිරීම, භරෝග සහ පලිභබෝධ පා නය , වල් පැ  පා නය, භ ෝග අතුරනුව 

(mulching), තවාන්ව පා න ක්රමය යන කරුණු මත භ ෝගභේ භපෝෂක අවශ්යතාවය 

තීරණය භවයි. 



උො :- 

තක්ෂකාලි ව  අධිමාර භපෝෂකව  අවශ්යතාවය භහක්ෂටයාරයකට කිභ ෝ ග්රෑේවලින්ව, 

නයිරජන්ව (N) 370 

භපාස්පරස් (p) 50 

භපාටෑසියේ (K) 680 

මැේනීසියේ (Mg) 290 



කැල්සියේ (Ca) 45 

භේ අනුව ශ්ාකභේ දිනපතා භපෝෂකව  අවශ්යතාව සහ වර්ධක අවධීන්ව ව දී අවශ්ය 

වන භපෝෂක ප්රමාණය ෙළ වශ්භයන්ව ගණනය කළ හැකිය. 

 

ශාක ශපෝෂකවල ස්වභාවය 

ශාක ශපෝෂකවල ස්වභාවය 

ආරක්ෂිතභ ෝග වගාභේදී  ාවිතා කරන ශ්ාක භපෝෂකව  මූලික ප්ර වය අකාබනික 

භබාභහාර භේ. නමුත්භගාම භපාභහාර, භකාේභපෝස්ට් ආදී කබනික භපාභහාර  ාවිතා 

කරන අවස්ථා ෙ ඇත.භකභස් වුවෙභමම කාබනික රවයව  සාංයුිභේ ඇි සාංකීර්ණ ාවය 

සහ එම රවය හරහාවයධිජනක කුර ජීීන්ව ඇතුළු විය හැකි නිසා ආරක්ෂිත භ ෝග 

වගාභේදී කාබනිකරවය  ාවිතය සීමාකාරී ී ඇත.ශ්ාක භපෝෂක  බා භෙන ප්රධාන ආකාරය 

වන්වභන්වරව ආකාරයයි. භමම භපාභහාර භයදීම දිනකට භහෝ පැයකට කුඩා ප්රමාණයන්ව භ ස 

මුළුප්රමාණය භකාටස් කර භයාෙයි.ඝන ආකාරභයන්ව භපාහාර භයදීම  ාවිතා කරන්වභන්ව 

අකාබනිකභපාභහාර, වර්ධක මාධයයට භයාෙන අවස්ථාව දීය.කවෙ ක්රමානුකූ ව රවණය 

වන (slow-release) අකාබනික භපාභහාර වර්ගෙ සමහර භගාීහූ ඝන ආකාරභයන්ව භයාෙි. 

රවආකාරභයන්ව භපාභහාර සැපයීභේදී අාංග සේූර්ණ භපෝෂක රවණයක්ෂ (සියලුම ක්ෂුර 

සහඅධිමාර භපෝෂක අඩාංගු) භ ස පේධියට සපයනු  ැභේ.භමම භපෝෂක රාවණය 

සමහරපේධි යටභත්දී භ ෝගභේ මූ  පේධි සමඟ නිරතුරුව ගැභටන ආකාරයට සැපයීම 

සිදුභේ.සමහර පේධිව  භපෝෂක රාවණය නියමිත කා යකට වරක්ෂ ජ  සැපයුේ පේධිය 

හරහාසැපයීම කරනු  බයි. 

(උො :-බිඳිි ජ  සේපාෙනය සහිත coir bag culture) භමභ ස භපෝෂක රව 

ආකාරභයන්වසැපයීභේදී ශ්ාකයට අවශ්ය සියළුම භපෝෂක  බාගත හැකි ආකාරභයන්ව සහ 

නියමිතසාන්වරණභයන්ව සැපයිය යුතු නිසා ඉතා සූක්ෂෂම කළමණාකරණ තත්ව යටභත් කළ 

යුතුයි. 

භමයටඅමතරව භමම රව ආකාරභයන්ව භපාභහාර සැපයිභේ තීව්රතාවය, භයාො ගන්වනා 

වගාමාභධයේ  ක්ෂෂණ සහ භපෝෂක සැපයීභේදී භයාො ගනු  බන තාක්ෂෂණය අනුව භවනස් 

වනනිසා එය පේධිභයන්ව පේධියට සුළු වශ්භයන්ව භවනස් භවයි. 

උො:-ඇල්බට් භපාභහාර, හයිභරෝ ක්රිස්ටභ ෝන්ව හා හයිභරෝ කැල්සියේ තයිභේට්භකභස්භවතත් 

ප පුරුදු භගාීහූ ඔවුන්වභේ ෙැනුම සහ ප පුරුේෙ පෙනේ කර ගනිමින්ව තමතමන්ව සකස් කර 

ගන්වනා සාංයුතීන්ව ව ට වැඩි රැිකත්වයක්ෂ ෙක්ෂවයි.මහා පරිමාණවැවිලිකරුභවෝ තනි 

වශ්භයන්ව භපෝෂක භයාො ගනිමින්ව භපෝෂක රවණයන්ව, සූක්ෂෂම භපෝෂකකළමණාකාරි ත්තව 

සහ පර්භේෂණ තත්ව යටභත් දී නිපෙවි. භමම සාංයුතීන්ව සෑදීභේදීභ ෝගභේ අවශ්යතාවයන්ව, 

භපාභහාරව  රාවයතාවය, සමහර අයනව  සිදුවනප්රික්රියා ආදිය සේබන්වධ භතාතුරු 

උපභයෝගී කරගනු  ැභේ. 

 



භපෝෂකරාවණයක සාංයුිය පිළිභයළ කිරීභේදී විභශ්ෂභයන්වම අධිමාර ශ්ාක 

භපෝෂකව සමතුලිතාවය වැෙගත් භගස ස කනු  ැභේ. උොහරණයක්ෂ භ ස භබාභහෝ 

භ ෝගයන්ව අඩු NH4 : NO3අනුපාතයක්ෂ ප්රිය කරයි. Ca : K, K : N හා Ca : P අයන අනුපාතයන්ව 

භපෝෂකසමතුලිතාවභේදී වැෙගත් භ ස සැ භක්ෂ.භමමඟින්ව බ ාභපාභරාත්තු වන්වභන්ව භපෝෂක 

රාවණභේ pH අගය නිසි භ ස පවත්වාභගන යාම, භපෝෂක විෂ ීම (Antagonism) අවම කිරීම 

සහඅනවශ්ය භ ස භපෝෂක ශ්ාක මඟින්ව  බා ගැනීමට ඇි හැකියාව ඇි කිරීමයි.භමයට 

අමතරව Cl, SO4, NO3වැනි ඇනායන අතර භහාඳ සමතුලිතතාවයක්ෂ පවත්වා ගැනීම pH අගය 

පා නය කිරීභමහි සහ ක්ෂභ ෝරීන්ව විෂීම වැළැක්ෂීභමහි  ා වැෙගත් භේ 

 

Fe,Zn සහ Mn වැනි ක්ෂුර භපෝෂකව  ප්ර වයන්ව සැ කීභේදී සමානයභයන්ව එම 

මූ රවයව  කීභල්ට (Chelates) ආකාරභයන්ව සැපයීම ඒවාභේ අකාබනික සාංභයෝග 

වශ්භයන්වසැපයීමට වඩා භයෝගය වන අතර එය භපෝෂක අවක්ෂභශ්පනය ීම වළකමින්ව 

එම භපෝෂකඋරාගැනීමට හැකි ආකාරයට පවත්වාභගන යාම සඳහා ඉවහල් 

භේ.ප්රධාන හරිතාගාර එළවළුවර්ග සඳහා ඇල්බට් භපාභහාර  ාවිතභේදී නිර්භේශිත 

භපාදු මාරාව (ජ  සැපයුමෙසහිතව), සහ එළවළු වර්ගය අනුව එහි සාංයුිභේ 

සිදුවිය යුතු භවනස්කේ පර්භේෂණමඟින්ව දියුණුකර ඇත. 

ශපෝෂක සුභලතාව 

බිාංදුජ  සේපාෙන ක්රමය හැර අභනක්ෂ සියළුම නිර්පාාංශු වගා පේධි යටභත් එකම 

භපෝෂකඅඩුීම භහෝ විනාශ් ීම භකභරහි බ පාන ප්රධාන සාධකය වන්වභන්ව ශ්ාක 

මඟින්ව භකභරනභපෝෂක අවභශ්ෝෂණයයි.භකභස් වුවෙ අවභශ්ෝෂණ භේගය සියළු 

භපෝෂක සඳහා ඒකකාරී භනාභේ. එමනිසා භපාභහාරව  සමතුලිතාවභයහි භවනසක්ෂ 

ඇිභේ. භමය යේ තරමකට pH භවනස්ීම මඟින්වවිෙහා ෙැක්ෂභවයි. භමයට අමතරව 

ශ්ාකභේ සිදුවන උත්ස්භේෙනය නිසා භපෝෂක රාවණභේප්රමාණය ක්රමභයන්ව අඩු භවයි. 



 

භමමඋත්ස්භේනය පෙනේකර භගන යේ කිසි මට්ටභේ සිට අඩු, වැඩිභවයි. භමම 

තත්වයයටභත්දී සිදුවන රසායනික ක්රියාව  ප්රිඵ  භ ස වාෂ්පීකරණය සහ 

අවක්ෂභෂ්පණය ීමනිසා සමහර අයන ව  අඩු ීමක්ෂ සිදුභේ.අතයවශ්ය අාංශු මාර 

(ක්ෂුර) සහඅධිමාර (මහා) භපෝෂක රවය  බා භෙන ශ්ාක භපෝෂක භ ෝගයක 

කායිකක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය භවයි 

අධිමාර භපෝෂක (C,H හා O හැර) අාංශුමාර භපෝෂක 

නයිරජන්ව (N) මැාංගනීස් (Mn) 

භපාස්පරස් (P) භකාපර් (Cu) 

භපාටෑසියේ (K) සින්වක්ෂ (Zn) 

කැල්සියේ (Ca) භමාලිේඩ්නේ (Mo) 

මැේනීසියේ (Mg) යකඩ (Fe) 

සල්ෆර් (S) 
 

භබෝභරෝන්ව (B) 
 

එමනිසා නිර්පාාංශු වගාභේදී භයාෙන භපෝෂකව  සාංයුිය භ ෝගභේ භපෝෂක 

අවශ්යතාවය සඳහාබ පාන සාධක අනුව තීරණය භවයි.භ ෝග සාේප්රොයික භ ස 

පභසහි වගා කරන විටනයිරජන්ව, භපාස්පරස්, වැනි අධිමාර භපෝෂක ගැන හා 

කැල්සියේ, මැේනීසියේ, යකඩ වැනි ක්ෂුර භපෝෂක ගැන ෙ සැ කීමක්ෂ කරනු 

 බයි.නමුත් ජ  භරෝපිත වගාභේදීපස  ාවිතා භනාකරන අතර මූ  වර්ධනය සඳහා 

සැපභයන මාධයය සීමාකාරී භවයි. 



 

එවැනිඅවස්ථාවකදී ශ්ාක වර්ධනයට අවශ්ය සියළු භපෝෂක බාහිර වශ්භයන්ව සැපයීම 

අනිවාර්යභේ.එභමන්වම නිර්පාාංශු වගාභේදී මාභධයේ භපෝෂක ස්වාරක්ෂෂක 

ධාරිතාවක්ෂ (buffering capacity) භනාමැි ීම යේ භපෝෂකයක ඉතා සුළු භහෝ 

තාවකාලික අඩුීමක්ෂභ ෝගභේ වර්ධනය සහ සමහර විට එහි පැවැත්ම භකභරහි 

ඉතා අහිතකර ප්රිඵ  ඇිකරවයි. 

 

නිර්පාංශු වගාශේදී අවශය වන ද්රවයයන් 

 

01 ශපාශහාර ද්රාවණය 

මැෙරට අතරමැදි ක ාපභේ මහ වර්ෂා සමභේ සිදු කරන  ෙ සාංයුතීන්ව  ාවිතා 

කරමින්ව  බාභගන ඇත. 

භකභස්වුවත් භමම සාංයුතීන්ව තව දුරටත් නීකරණය ක  යුතු භවයි. ශ්රී  ාංකාභේ ජ  

භපෝෂකවගාවන්ව නිර්භේශිත භපාභහාර වර්ගය ඇබට් (Albert’s) භපාභහාර මිශුණයයි 



 
 

02 හරිතාගාර උපකරණ සහ ආයුධ 

භපාභහාරරාවණ මිශ්ර කිරීම, මැනීම, ගබඩා කිරීම හා තනුක කිරීම ආදී 

ක්රියාවලීන්වසඳහා විවිධ ප්රමාණභේ න  සහ බඳුන්ව අවශ්ය භවයි.භමයට අමතරව pH 

මීටරය සහ EC මීටරය ෙ අවශ්ය භේ. අවසාන වශ්භයන්ව ජ  භපෝෂක පේධිය භහෝ 

බිාංදු ජ  සේපාෙනපේධිය අවශ්යභේ. 

 
 

නිර්පාංශු වගාභේ වාසි 

ගුණාත්මභයන්ව ඉහළ, වැඩි අස්වැන්වනක්ෂ  ැබිය හැක. 

එකම භූමිභේ දිගින්ව දිගටම වගා කළ හැකි ීම. 

භූමිය පිළිභයළ කිරීම සහ ජීවාණුහරණය සඳහා යන වියෙම අවම ීම. 

ජ  සේපාෙනය සහ භපාභහාර සේපාෙනය සඳහා යන වියෙම අඩු ීම. 

කේකරු අවශ්යතාව අඩු ීම. 



 

අස්වැන්වභනහි පවිරතාව පා නය කළ හැක. 

පරිසර දූෂණය අවම ීම (අපරවය නිසි භ ස පා නය කරන විට) . 

පස හා ජ ය මඟින්ව භබෝවිය හැකි භරෝගි සහ පළිභබෝධ අඩු ීම. 

 

නිර්පංශු වගාශේ අවාසි 

මූලික වියෙේ අධික ීම (නිර්පාාංශු වුහයන්ව සහ උපකරණ සඳහා). 

නඩත්තු වියෙම අධික ීම (වියෙම අවශ්යතාවය සඳහා) . 

භගාවියා තාක්ෂෂණික ෙැනුම  බා ිබීම අවශ්ය ීම. 

තත්වභයන්ව උසස් ජ ය අවශ්ය ීම (භසෝඩියේ සහ ක්ෂභ ෝරීන්ව අවම ීම). 



 

සුළු භෙෝෂයක්ෂ නිසා ඇිවිය හැකි අහිතකර ප්රිඵ  අධික ීම. 

භ ෝගභේ කායික විෙයාත්මක  ක්ෂෂ සහ ශ්ෂය විෙයාත්මක (agronomy)  ක්ෂෂණ සේබන්වධව 

භහාඳ ෙැනුමක්ෂ සහ අවභබෝධයක්ෂ අවශ්ය ීම. 
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