
කාබනික කෘෂිකර්මය 
 
කාබනික කෘෂිකර්මය යනුවෙන් අදහස් ෙන්වන් පරිසර හිතකාමී වමන්මතිරසාර කෘෂිකාර්ික නිෂප්ාදන 
පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එළඹගත් හා අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්ි ක්රමයකි. වමය ස්ෙකීය 
පරිසර පද්ධතිය මත ිස බාහිරින් ලබා ගන්නා සම්පත් මත රඳා පෙත්නාකෘෂිකාර්ික පිළිවෙතක් වනාවේ. 
කාබනික කෘෂිකර්මාන්තවේ අරමුණ ෙන්වන්කෘතීම රසායන ද්රෙයෙලින් වතාරෙ පවස් සරු බෙ රැක ගනිින් හා 
පරිසරවේවෙවසන සියළුම ජීවීන්වේ ක්රියාකාරකම් උපවයෝගි කර ගනිින් සහ ඔවුන්වේපැෙැත්ම තහවුරු කර 
ගනිින් ෙගා කටයුතු කිරීමයි.වමහිදී භාවිතා කරනකිසිම කෘෂිකාර්ික තාක්ෂණික ක්රමයකින් පරිසරයට වහෝ 
ජෛෙ විවිධත්ෙයටහානි සිදු වනාවිය යුතු අතර සමාජීය ගැටඵ නිර්මාණය වීම ද සිදු වනාවියයුතුය. 
 
එබැවින් කාබනික ෙගාෙකදී පහත ද්රෙයයන් සහ තාක්ෂණයන් භාවිතාකිරීම වනාකළ යුතු වෙයි. 

• රසායනික වපාවහාර 

• රසායනික පළිවබෝධනාශක 

• රසායනික ෙල්නාශක 

• රසායනික ෙර්ධක වහෝවමෝන 

• කෘතිම අතිවර්ක ආහාර පරිවභෝෛනය කළ සතුන්වේ අපද්රෙය 

• ෛාන තාක්ෂණය හා විකිරණ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ ද්රෙය 
 
කාබනික වගාවිතැවන්දී භාවිතා වකවරනුවේ 

• වබෝග මාරුෙ 

• සත්ත්ෙ වපාවහාර භාවිතය 

• වකාළ වපාවහාර භාවිතය 

• රනිල ශාක භාවිතය 

• වබෝග අෙවශ්ෂ භාවිතය 

• ජෛෙ ක්රම භාවිතවයන් පලිවබෝධ පාලනය 

• යාන්ික ක්රම මඟින් ෙල් පැළෑටි පාලනය සිදු වකවර් 
 
කාබනික වගාවිතැවන්දී වබෝග වපෝෂණය 
වමහිදී වකවරනුවේ පවසහි ඇති ජීවී අංග වපෝෂණය කිරීම මඟින් උසස්පසක් නිර්මාණය කිරීමයි. ක්ෂද්ර ජීවීන් 
භාවිතවයන් ශාකයට ලබා ගතහැකි වපෝෂක මට්ටම ෙැඩි කරයි.එවමන්ම කාබනික ද්රෙයය මඟින් පවස්ෙුහය දියුණු 
කරන අතර ෛලය රඳා ගැනීම වම් නිසා ෙැඩි වේ. 
 
කාබනික කෘෂිකර්මවේ ප්රධාන මූලධර්ම 

• නිපදෙනු ලබන ආහාර වපෝෂණ ගුණවයන් ඉහල විය යුතුඅතර ඒො ප්රමාණෙත් තරම් ද නිපදවීම අෙශයය 

• සියළු ස්ෙභාවික පද්ධති සහ චක්රීය ක්රියාෙන් පෙත්ො ගත යුතුඅතර එමඟින් ශාක, සතුන්, පාංශූ ජීවීන්, ක්ෂද්ර 
ජීවීන් හා පසෙැඩි දියුණු විය යුතුය 

• පවසහි සාරෙත් බෙ දිගු කාලීනෙ පෙත්ො ගත යුතුය 

• හැකි තාක් දුරට නැෙත භාවිතා කළ හැකි දිරා පත් කල හැකිද්රෙය භාවිතා කල යුතුය 

• භාවිතා කරන ද්රෙය නැෙත භාවිතා කල හැකි වගාවිපල තුලවහෝ ඉන් පිටත ප්රතිචක්රීයකරණය කල හැකි 
ඒො විය යුතුය 

• වගාවිපල සතුන් හට ඔවුන්වේ මුලික හැසීරීම් රටාෙන්ට බාධාවනාෙන වස් නිදහවස් ජීෙත් වීමට ඉඩ දිය 
යුතුය 

• කාබනික වගාවිතැවන්දී සතුන්වේ සුභ සාධනය ඉතා ෙැදගත්කටයුත්තක් වස් සැලවක්.වමහිදී සතුන් සහ 
වබෝග අතර ගැටුම්වනාෙන්නටත් එකිවනකා අතර අන්තර් සබඳතාෙයක් පෙත්ොගැනීමටත් ෙග බලා ගත 
යුතුය 

• සත්ත්ෙ ආහාර කාබනික විය යුතු අතර හැකිතාක් දුරට වගාවිපලතුලින්ම සපයා ගත යුතුය.වමමඟින් 
අෙශය සත්ත්ෙ වපාවහාරහා අවනකුත් සත්ෙ නිෂප්ාදන ලැවේ 



• වගාවිපල කටයුතුෙලදී සියලුම ආකාරවේ දුෂණයක් අෙම වියයුතුය (පස දුෂණය, ෛල දුෂණය) 

• වගාවිපල හා අෙට පරිසරය තුල ෛාන විවිධත්ත්ෙය ආරක්ෂා වියයුතුය 

• වගාවිපල වස්ෙකයින්වේ නීතිමය අයිතීන් සුරැවකන වලස හාඔවුන් සෑහීමට පත් ෙන වලස කටයුතු කල 
යුතුය 

• වගාවිපල වහ්තුවෙන් කිසිදු පාරිසරික වහෝ සමාජීය ප්රශ්නයක්ඇති වනාවීමට ෙග බලා ගත යුතුය 
 
කාබනික වගාවකදීඉඩම ත ෝරා ගැනීම 
 
සාමනය එළෙළු ෙගාෙ සඳහා ඉඩම් වතෝරා ගනීවම්දීසැලකිය යුතු කරුණුවමහිදීද ෙලංගු වෙයි.ඒ අනුෙ වහාඳින් 
ෛලය බැස යන ගල් වබාරළු ආදිවයන්වතාර හා පවස් කාබනික ද්රෙය ප්රමාණෙත්ෙ තිවබන ඉඩම් වම් සඳහා 
ෙඩාත්වයෝගය වෙයි.ෙගාෙ සඳහා අපවිත්ර වනාවූ ෛලය ලබා දීමට අෙශය තරම්ප්රමාණෙත් ෛල පහසුකම් ඉඩවමහි 
පිහිටා තිබීම ෙඩා උචිතය.කාබනික එළෙළුෙගාෙ සඳහා වතෝරා ගන්නා භූියටම වෙන් වූ ෛල ප්රභෙයක් තිබීම 
ඉතාමත්ෙැදගත් කරුණක් ෙන අතර ෙගාෙ සඳහා භාවිතා කිරීමට අවේක්ෂා කරනෛලය ලෙණතාෙවයන් වතාර වීම 
අෙශයයි.වමම ඉඩමට ගන්නා ෛලය වෙනත්ක්වෂ්ත්රයන් හරහා එන විට එම ක්වෂ්ත්රය කෘෂි රසායන ද්රෙය වයදූ 
ක්වෂ්ත්රයක්වනාවිය යුතුයි. 

 
කාබනික එළෙළු ෙගා කිරීමට අදහස් කරන භූිය රසායනික වපාවහාර සහවෙනත් කෘෂිරසායන ද්රෙය භාවිතා කර 
ෙගා කරනු ලබන ක්වෂ්ත්ර ෙලින් වෙන්වී තිබීම ෙඩාත් සුදුසු වේ.නමුත් එෙැනි ෙගාෙක් ආසන්නෙ පෙතී නම් එම 
ෙගාක්වෂ්ත්ර වදක අතර කිසියම් වූ ෙගාෙක් වනාකරන ලද භූි ප්රමාණයක් (අෙමෙශවයන් මීටර් 25 - 30 ක්) ඉතිරි 
කිරීම වහෝ එම ක්වෂ්ත්ර වදක අතර උස් වූබාධක ෙැටක් වයාදා වෙන් කර ගැනීම කළ යුතුය.කාබනික ෙගාෙක් 
සඳහාවයාදා ගනු ලබන ක්වෂත්්රය අනිකුත් පලිවබෝධනාශක බහුලෙ භාවිතා කරනක්වෂ්ත්ර ෙලින් වෙන්ෙ තිබීම 
ස්ෙභාවික පළිවබෝධ පාලනය ද පහසු කරෙයි. 

 
බිම් සකස් කිරීම 

 
අෙම බිම් සැකසීම කාබනික කෘෂිකර්මාන්තවේදීහැකි සෑම විටම භාවිතා කලයුතු වේ.එනම් වබෝගය සිටුෙන 
ස්ථානවේ පමණක් පස බුරුල් කර සකස් කරගැනීමයි.එබැවින් කාබනික කෘෂිකර්මාන්තවේ දීහැකි සෑම විටම බිම් 
සකස්කළ යුත්වත් උදැල්වලන් වහෝ වෙනත් සාමානය යාන්ික ක්රම මගින්ය.වමහිදීඉතා ගැඹුරට සී සෑම අෙම කළ 
යුතු අතර ෛල ෙහනය ෙැඩි දියුණු ෙන පරිදිභූිය පිළිවයල කල යුතුයි.එනම් කාණු පද්ධති හා පාත්ති කාබනික 
එළෙළුෙගාෙ ඇරඹීමට වපර සෑම විටම නිම කර ගැනීම ෙඩාත් සුදුසුයි. 
 
 වාන් පාලනය 

 
එළෙළු ෙගාවේදීමනා තොන් පාලනය ඉතා ෙැදගත් ක්රියාකාරකමකි.වහාඳසාර්ථක තොනක් සඳහා පස 
ජීොණුහරණය කිරීම අතයාෙශයයි. කාබනිකඑළෙළු ෙගාවේ දීවම් සඳහා පිළිස්සීම වහෝ සූර්ය තාපය භාවිතා කිරීම 
ඉතාසාර්ථකෙ කළ හැකිය.කාබනික ෙගාෙ සඳහා තොන් ඇති කිරීවම් දීකිසිවිවටකත් රසායනික බීෛ ප්රතිකාරක 
භාවිතා වනාකළ යුතුය.වරෝග හා පළිවබෝධෙලින් වතාර නිවරෝගී බීෛ වයාදා ගැනීවමන් සෑම විටම නිවරෝගී පැළ 
ලබාගැනීමට පුලුෙනි. තොන සඳහා වහාඳින් දිරූ කාබනික වපාවහාර භාවිතයත්අෙශය නම් ස්ෙභාවික 
පළිවබෝධනාශක එනම් වකාවහාඹ ඇට නිස්සාරකයෙැනි ශාක නිස්සාරක ක්රම භාවිතා කළ හැකිය.ෙඩාත් ෙැදගත් 
ෙනුවේ තොනපිහිටුෙන ස්ථානය වහාඳින් ෛලෙහනය සිදුෙන ස්ථානයක් සහ වහාඳින් හිරුඑළිය පතිත ෙන 
ස්ථානයක් වීමයි.වම් මඟින් වබාවහෝ තොන් වරෝග අෙම කරගත හැක.තොන් ඇති කිරීම වෙනුෙට බඳුන් ගත පැළ 
භාවිතයද කාබනිකෙගාෙ සඳහා වයාදා ගැවන්.බඳුන් ගත පැළ භාවිතවේදීජීොණුහරිත පස වහෝමාධයය බීෛ සිටුවීම 
සඳහා භාවිතය ඉතා ෙැදගත් වේ. 

 
වල් මර්ධනය 
ෙල් මර්ධනවේදීකිසි විවටකත් රසායනික ෙල් නාශක භාවිතා වනාකළ යුතු වෙයි. 
 
යාන්ික ක්රම 

• අතින් ෙල් වනලීම 

• ෙසුන් වයදීම - එළෙළු වේලි අතර වයදීම කළ හැක 



• ජීවී ෙසුන් - වගාටුවකාළ, මුකුණුෙැන්න 

• අජීවී ෙසුන් - පිදුරුශාක, වකාළෙර්ග, කළු වපාලිතීන් 
 
තපාත ාර තයදීම 
කාබනික එළෙළු ශාකයට අතයාෙශය සියළුම වපෝෂකයන් ලබා වදනුවේකාබනික වපාවහාර ෙලිනි. කාබනික 
වපාවහාර වලස වයාදා ගත හැකි ද්රෙයයන්ෙන්වන් 
 
වියළි සත්ත්ෙ වපාවහාර 

  
 
වකාළ වපාවහාර 

  
 
අස්ෙනු වනලා ගැනීවමන් පසු ඉතිරි ෙන වබෝග අෙවශ්ෂ වකාටස් 
 

 
 
වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර 

  



 
 
රසායනික වපාවහාර භාවිතවයන් ලැවබන අස්ෙැන්න හාසම තත්ෙවේ අස්ෙැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා වයදිය යුතු 
කාබනික වපාවහාර ප්රමාණයන් 

කාබනිකවපාවහාර වයාදන ප්රමාණ වයාදන ආකාරය 

වහක්ටයාරයකට වටාන් 
 

ෙර්ග මීටරයකට 
කි.ග්රෑ 

වගාම වපාවහාර 20 - 30 2 - 3 
 

වබෝග සිටුවීමට දින 
2 - 3 කට වපරපසට ිශ්ර 
කරන්න 

කුකුල් වපාවහාර 10 - 15 1 – 1.5 
 

වබෝග සිටුවීමට දින10 
කට වපර පසටිශ්ර 
කරන්න 

වකාම්වපෝස්ට්වපාවහාර 40 4 වබෝග සිටුවීමට දින 
2 - 3 කට වපරපසට ිශ්ර 
කරන්න 

 
ඉහත සඳහන් කාබනික වපාවහාර ප්රමාණයන් නිතරම වතත්ෙ ඇති පසට එක්කර ඒ සමඟ වහාඳින් ිශ්ර කිරීම කළ 
යුතුයි.වමම කාබනික වපාවහාර ෙලින්වකාටසක් පැල සිටුවීමට වපර මූලික වපාවහාර වලස ද වකාටසක් මතුපිට 
වපාවහාර වලස ද වයදිය හැකියි (මතුපිට වපාවහාර වලස කුකුල් වපාවහාර නිර්වද්ශ වනාවකවර්).ඉහත දක්ො ඇති 
ප්රමාණයන්ට අඩුවෙන්වූෙද කාබනික වපාවහාර භාවිතා කළ හැකිය.එෙන් අෙස්ථාෙලදීලැවබනඅස්ෙනු ප්රමාණය අඩු 
වීම සුලබෙ දක්නට ලැවේ.කාබනික ෙගාවේදීකාබනිකවපාවහාර ෙලට අමතරෙ කුඩුකරගත් වපාස්වේට් පාෂාණ, 
හුණුගල් හාවඩාලමයිට් භාවිතයද අෙශය විටදීසිදු කළ හැක. 
 

දිගු කාලීනව කාබනික තපාත ාර අවශ්ය ාවයන් සපුරා ගැනීමටප සු මගක් 
කාබනික වපාවහාර නිර්වද්ශය සෑම කන්නයකදීම පසට ලබාදිය යුතුය.සත්ත්ෙ වපාවහාර අෙශය ප්රමාණයන් 
පහසුවෙන් වසායා ගැනීමට අපහසුනිසා වම් සඳහා ඉහළ ගුණාත්මවයන් යුත් වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර භාවිතා 
කල හැක. 
 
ඉ ළ ගුණාත්මතයන් යුත් තකාම්තපෝස්් තපාත ාර සකසාගැනීම 
ඉහළ වපෝෂක අගයන් තිවබන ශාක හා සත්ෙ වකාටස්වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර නිපදවීමට වයාදා ගැනීවමන් 
වපෝෂකඅගයන් ෙැඩි වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර නිපදො ගත හැකිය. 
 
කාබනික වපාවහාර ආකාර 3 කි 

• වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර 

• ෙර්ි වකාම්වපෝස්ට් 

• කාබනික දියර වපාවහාර 

 
තකාම්තපෝස්් තපාත ාර නිපදවීම 
වම් සඳහා පහසුවෙන් වසායා ගත හැකි ද්රෙය කිහිපයක් පහත දැක්වේ. 

- ේලිරිසීඩියා 
- ෙල් සූර්යකාන්ත (නත්තසූරිය) 
- කැේවපටියා 
- එරබඳු 
- ඉපිල් ඉපිල් 
- පිදුරු සහ වෙනත් වබෝග අෙවශ්ෂ 

 
සාදන ක්රමය 

• වකාම්වපෝස්ට් වපාවහාර නිපදවීවම්දී විවිධ නිෂප්ාදන ක්රම භාවිතාකළ හැක. එනම්, වගාඩ ක්රමය, ෙල ක්රමය, 
බැරල් ක්රමය, වකෝටු රාමු ක්රමයයි. 



• සුදුසුම ක්රමය වගාඩ ක්රමය වේ. වකාම්වපෝස්ට් වගාඩක උස සහපළල මීටර් 1 ක් ෙන අතර දිග අෙශය 
ප්රමාණයට වයාදාගතහැක. 

• වයදිය යුතු ද්රෙය අනුපාතයන් වමවස්ය 
 

අමුද්රවය ප්රමාණය 
අමු ශාක පත්ර හා ලපටි වකාටස් 1/3  

වියළි වකාල, වකාල වරාඩු 1/3 

සත්ත්ෙ වපාවහාර (ගෙ, කුකුල්) 1/3  

 
අමු ශාක පත්ර සහ ලපටි වකාටස් සඳහා ේලිරිසීඩියා සහ නත්තසූරියසම සමෙ වයදීවමන් ඉහළ ගුණාත්මවයන් යුත් 
වකාම්වපෝස්ට් සාදා ගතහැක 
 

 

 
ක්වෂ්ත්රවේ ප්රාවයෝගිකෙ කාබනික වපාවහාර නිෂප්ාදන කරන එක් අෙස්ථාෙක් 
 
වර්ි තකාම්තපෝස්් 
- වම් සඳහා ගැඩවිලි පණුෙන් වබෝකර ගත යුතු වේ 
- සුදුසු මාධයයන් 

1. අමු වකාල, කැබලි කරන ලද වියළි තෘණ ිශ්රණය (10 : 03)  
2. අමු වගාම, මුඵතැන්වේ ඉෙත ලන ද්රෙය ිශ්රණය (10 : 03)  
 

 
 
සාදන ක්රමය 
- රූප සටහවන් වපන්ො ඇති පරිදි ෙර්ි වකාම්වපෝස්ට් සෑදීමසඳහා භාෛනය පිළිවයල කරගත යුතුය 
- වහාඳින් දිරාපත් වූ පසු ගැඩවිලන් සහිත මතුපිට පස් තට්ටුෙඉතිරි ෙනවස් වකාම්වපෝස්ට් ඉෙත් කර ගන්න 
- නැෙත කාබනික ද්රෙය පුරෙන්න 
- ෙැඩි ෛලය ඉෙත් කිරීම සඳහා කරාමය නිතරම ඇර තබන්න 
- ඉහත ආකාරයට මාස 1 1/2 කට පමණ ෙතාෙක් වකාම්වපෝස්ට්නිපදො ගත හැක 
- ෙර්ි වකාම්වපෝස්ට් නිපදවීම සඳහා ගැඩවිලි පණුෙන් 25 ක්පමණ වයාදා ගැනීම සෑවහ්. (පණුෙන් සහිත මාධයයන් 
හාවතාරතුරු පිකාෙ ගන්වනාරුෙ උදයාන වබෝග පර්වේෂණ හාසංෙර්ධන ආයතනවයන් ලබාගත හැක)  

 
 



කාබනික දියර තපාත ාර 
- ශාක පත්ර අග්රස්ථ වකාටස් හා සත්ෙ වපාවහාරෙල ඇති වපෝෂකපදාර්ථ ෛලවේ වයාදා දියකර ලබා ගන්නා 
නිස්සාරක පත්ර මතටඉසීවමන් ෙගාෙල ෙර්ධනය ඉතා වහාඳින් සිදු වේ. 
- වම් මගින් වබෝග ෙලට අෙශය ක්ුද්ර වපෝෂක ලබා දීවම් හැකියාෙක්ඇත. 
 
සාදන ක්රමය 
- ඉහළ ශාක වපෝෂක අගවයන් යුත් ශාක පත්ර අග්රස්ථ වකාටස් (ේලිරිසීඩියා, නත්තසූරිය) ග්රෑම් 100 ක් වහෝ 
- සත්ත්ෙ වපාවහාර ග්රෑම් 500 ක් වහෝ 
- ෛලය ලීටරයක් සමග භාෛනයක දමා මාස 02 ක් ෙසා තබා එමදියර වරදි කඩකින් වපරා වබෝග මතට ඉසිය හැක 
 
ගැඩවිල් දියර තපාත ාර 
- කාබනික දියර වපාවහාරක් වලස ගැඩවිල් දියර වපාවහාර සකසාගත හැකිය. එය පළිවබෝධනාශකයක් වලසද 
භාවිතා කළ හැක. 
- දියර වපාවහාර සකසා ගැනීම සඳහා සිවමන්ති, මැටි, වබවලක්, ේලාස්ටික් ෙැනි ඕනෑම ද්රෙයකින් සෑදු භාෛනයක් 
භාවිතා කළහැක. 
 
ගැඩවිල් තපාත ාර එකතු කර ගැනීම 
වමවස් සකස් කළ බඳුවන් කරාමය විෙෘත කර වහාඳින් ෛලවයන් වතත්කළ යුතුයි. දින 15ක් යනවතක් කරාමය 
විෙෘතෙ තබන අතර 16ෙනදිනවේදී කරාමය ෙසා දමා වමම බඳුනට ඉහළින් මැටි මුට්ටියක් සවි කළයුතුයි. 
- රූපසහටවන් ආකාරයට බඳුන පතුලට කරාමයක් සවි කළ යුතුය. 
- ගැඩවිල් දියර එකතු කර ගැනීම සඳහා වපාවලාෙ මට්ටවම් සිටඉහල මට්ටමක බඳුන තබාගත යුතුයි. 
- ගවඩාල් කැබලි තට්ටුෙ හා රළු ෙැලි තට්ටුෙ වපරණයක් වලසක්රියා කර පිරිසිදු දියරයක් එකතු කර ගැනීමට උදවු 
වේ. 

 

 
 
ගැඩවිල් දියර වපාවහාර නිෂප්ාදන බඳුන 
 
- මතුපිට පස් තට්ටුෙ මත අමු වගාම තට්ටුෙ එකතු කළ යුතුයි. 
- සාමානයවයන් ලීටර් 250 බඳුනක් සඳහා ලීටර් 5 ක පමණ ෛලය (බඳුවන් පරිමාවෙන් 1/50 පමණ) විසුරුමක් 
වලස එක් රැයක්පුරා වයදිය යුතුය. 
- ඊළඟ දින උදෑසන කරාම විෙෘත කර ගැඩවිල් දියරය එක් කරගත යුතුයි. 
- වමවස් දිනපතා සති 5-6 යනතුරු දියරය එකතු කර ගත හැකිය. 
- පසුෙ ගැඩවිල් වපාවහාර (ෙර්ි වකාම්වපෝස්ට්) ඉෙතට ගන්නාආකාරයටම මතුපිට පස් තට්ටුෙ යන වතක් වමහි 
ඇති වපාවහාරඉෙතට ගත යුතුය. 
- ගැඩවිලන් නැෙත බඳුනට එක් කර අමු වගාමද දමා බඳුනපුරො ගත යුතුය. 
- වමම බඳුන මාස 10-12 යනවිට සම්ූර්ණවයන් ඉෙත් කර මුලින්සකසා ගත් ආකාරයටම නැෙත සකස් කර ගත 
යුතුය. 
 
 



ගැඩවිල් තපාත ාර භාවි ා කිරීම 
- වමහිදී ගැඩවිල් දියර වපාවහාර ලීටර් 1කට ෛලය ලීටර් 1ක්දමා ිශ්රකර ශාකෙලට වයදිය යුතුය. 
- ගැඩවිල් දියරයට 10%ක ගෙ මුත්රා එක් කිරීම මඟින් සාර්ථකපළිවබෝධනාශකයක් සාදා ගත හැකිය. 
 
ගැඩවිල් දියර තපාත ාරවල තපෝෂක අගයන් 
 

පී.එච් අගය 7.5  

ඊ.සී. අගය (විද්්්යුත් සන්නායකතාෙය) 0.28 වඩසිසීමන්/මීටර් 

සම්ූර්ණ නයිට්රෛන් ප්රමාණය 0.01%  

ශාකයට උරාගත හැකි වපාසප්රස් ප්රමාණය 1.05  

වපාටෑසියම් 25 (ිලියනයට වකාටස්) 

මූලාශ්රය:- වපාල් පර්වේෂණ ආයතනය, ලුණුවිල 
 
පසට කාබනික වපාවහාර වයදීමට අමතරෙ පවස් ගුණාත්මය ෙැඩි දියුණුකිරීමට අර්ධ ෙශවයන් පුළුස්සා ගත් 
දහයියා අගුරු වටාන් 02 ක් පමණවහක්ටයාර 1 කට වයදීවමන් ඉතා සාර්ථක ප්රතිඵල ලබාගත හැක. එක් 
ෙලකට නම් පුළුස්සා ගත් දහයියා අගුරු ග්රෑම් 50 සෑවහ්. 

 
තරෝග  ා පළිතබෝධ පාලනය 
කාබනික එළෙළු ෙගාවේදීවරෝග පාලනය සඳහා හැකි සෑම විටම ශෂය විදයාත්මකක්රම වයාදා ගැනීම ෙැදගත් 
වේ.වම් සඳහා පහත සඳහන් ක්රම අනුගමනය කළ හැකිය. 

• වරෝග හා පලිවබෝධ ෙලින් වතාර වරෝපණ ද්රෙය භාවිතා කිරීම 

• වරෝපණ ද්රෙය තමන් විසින්ම නිපදො ගැනීම 

• වබෝග ෙර්ග ෙැඩි ගණනක් එක විට ෙගා කිරීම 

• ප්රතිවරෝධී ප්රවේද ෙගා කිරීම 

• මායිම් වබෝග ෙගා කිරීම 

• ිශ්ර වබෝග ෙගා කිරීම 

• විවලෝපිකයන් සහ පරවපෝෂිතයන් වයාදා ගැනීම 
 
වබෝග මාරුෙ හා වබෝග ෙර්ග ෙැඩි ගණනක් එකම ඉඩවම් ෙගා කිරීම වරෝගහා පළිවබෝධ පාලනය සඳහා වයාදා ගත 
හැකි ඉතා ප්රාවයෝගික ක්රමයකි. මීටඅමතරෙ අෙශය අෙස්ථාෙන් ෙලදීශාක සහ සත්ත්ෙ අපද්රෙය නිස්සාරක වයදීමසිදු 
කළ හැකිය. එෙැනි නිස්සාරක කිහිපයක් පහත දක්ො ඇත. 
 
වකාවහාඹ ඇට නිස්සාරකය 
ඉතා ප්රතිඵලදායක නිස්සාරකයකි.වමය සතියකට ෙරක් භාවිතවයන් වබාවහෝපලිවබෝධකයන් ඉෙත් කළ හැකිය. 
 
සුදු ළූණු නිස්සාරකය 
කූඩිත්තන්, වකාළ කන දළඹුෙන්, වනමවටෝඩාෙන්, සමහර කුරුිණියන් හාඇතැම් දිළීර වරෝග පාලනය සඳහා 
ෙඩාත් සුදුසු වේ. 
 
සත්ත්ෙ අපද්රෙය නිස්සාරකය 
කුකුල් වපාවහාර නිස්සාරකය - වනමවටෝඩාෙන් පාලනය සඳහා සුදුසු වේ 

 
තකාත ාඹ නිස්සාරකය සාදා ගැනීම ස  වගාවට තයදීම 

• වකාටා ගත් වියළි වකාවහාඹ ඇට ග්රෑම් 50ක් ෛලය ලීටර 1ක පැය 12ක් (රැයක්) වපාගො තබා තුනී 
වරදිකඩකින් වපරාගන්න 

• උදෑසනින්ම වහෝ සෙස් කාලවේ ෙගාෙට ඉසින්න 

• සති 1කට වහෝ 2කට ෙරක් වමය වයාදන්න 



පළිවබෝධනාශක භාවිතය අෙම කිරීම මගින් හිතකර කෘමීන්වේ සංඛ්යාෙෙැඩිකර ගත හැකි අතර කුරුල්ලන්. 
උරගයින්. මැඩියන් ෙැනි විවලෝපිකයන්ෙගා භූිය වෙත ආකර්ශනය කර ගත හැකිය. වමෙැනි විවලෝපිකයන් 
මගින්ස්ෙභාවික වලසම පළිවබෝධකයින් මර්ධනය සිදුවෙයි. 
 
කාබනික එළෙළු නිෂ්පාදන ෙලට සමාෛවේ දැනට ඉහළ ඉල්ලුමක් පෙතිනඅතර එය ප්රචලිත වෙින් පෙතී.කාබනික 
ෙගාෙ සඳහා ෙැඩි ශ්රමයක් වයාදාගැනීම හා ෙැඩි අෙධානයක් වයාමු කළ යුතු නිසා කාබනික නිෂ්පාදන නිතරමඉහල 
ෙටිනාකමකින් යුක්ත වේ. 
 
කාබනික තගාවි ැනට අදාල සම්ම  නීති රීති 
පිළිගත් වෙළඳවපාලක වහෝ විවද්ශෙලට අවලවි කරන කාබනික නිෂප්ාදනසඳහා ගුණාත්මය තහවුරු කිරීමට 
ප්රිතිකරණයක් අෙශය වේ. ඒ සඳහාසම්මතයන් ඇත. 
 

දැනට භාවිතා වකවරනුවේ අයිව ෝම් (IFOAM)නැමැති ෛාතයන්තරආයතනය මඟින් පනො ඇති නීති 
මාලාෙකි.වමමඟින් කාබනිකවගාවිතැනට අදාල උපවදස් හා නීති රීති නිකුත් වකවර්.  
 
කාබනික වගාවිතැන සම්බන්ධෙ ෛාතයන්තර ප්රමීතින් 
 

• අයිව ෝම්(IFOAM)යන වකටි නින් හැදින්වෙන InternationalFederation for Organic Agriculture 
Movement නම්ෛාතයන්තර ආයතනය මඟින් ඇති ප්රමීතීන් සම්මත ප්රිතීන් වලසසලකනු ලැවේ.  

• වමම ආයතනවේ ප්රිතීන් එක් එක් රටෙලට ඔබින අයුරින් ප්රිතීන්සකස් කර ගැනීමට උපකාර වේ. ඒ 
අනුෙ වබාවහෝ රටෙල ප්රිතීන්සකස් කර කාබනික නිෂප්ාදන සඳහා සංවක්ත නිකුත් වකවර්. 

• සංවක්ත මඟින් නිෂප්ාදන සහතික කර ඒො කාබනික නිෂප්ාදනබෙට තහවුරු වකවර්. 

• ප්රිතිකරණය සඳහා අනුගමනය කළයුතු සම්මත ෙත්පිළිවෙත්කීපයක් වමවස්ය 

• මුලින්ම රසායනික වපාවහාර හා කෘෂි රසායනික ද්රෙය ෙලින් වතාර ඉඩමක් වතෝරා ගත යුතුයි 

• ෙගාෙසඳහාකෘෂිරසායනභාවිතාකළඉඩමක්නම්අෙමෙශවයන්කන්න06 කට පසුෙ කාබනික 
ෙගාෙටසුදුසුතත්ත්ෙයටපත්වේ. වමයපරිෙර්තන කාලයෙශවයන්හැඳින්වේ. 

• කාබනිකෙගාෙටඅෙශයබීෛහාවරෝපණද්රෙය තමකාබනික වගාවිපවලන් වහෝ කාබනිකෙ 
ෙගාකලවගාවිපලකින් වහෝ ලබාගත යුතුය 

• පාංශුවපෝෂකත්ෙයදියුණුකිරීමසඳහාකාබනිකවපාවහාර ලබාගත යුත්වත් තම වගාවිපල තුළින්මය.පිටතින් 
වගන එන්වන් නම් කාබනික වගාවිපලකින් වියයුතුය 

 


