
ගෙවත්ත 

 

• ගෙවත්ත කියන්ගෙ පෘථීවිතලගේ අප ජීවත්වෙපුංචි පරිසර ඒකකයයි. එය නිවසට යාබදව පවතිෙ, 
එදිගෙදා කටයුතුවලට භාවිතා කරෙඅප ජීවත් වෙ වටාපිටාවයි. 

• ඒ නිසා විශාල ඉඩමක නිවස පිහිටා ඇති විටමුළු ඉඩමම ගෙවත්ත ගලස සළකනු ලබන්ගන් ෙැහැ. ගෙවතු 

වොව සඳහා වඩාත් සුදුසුවන්ගන් පර්චස් 20 කට වඩා අඩු භූමිප්රමාණයක්. 
• නිවස ආශ්රිත භූමිභාෙය එදිගෙදා අවශතා ඉටුවෙ පරිදි විවිධ ගබෝෙ වර්ෙ හා ගවෙත් අතයවශය වූ අුංෙ 

ඇතුළත්ව ක්රමානුකූලව සකස් කිරීමයි. 
• ගබෝෙ වො කිරීම ගමන්ම හැකියාව අනුව සතුන් ඇති කිරීමත් එයට ඇතුළත්ය. 

වර්ීකරණය 

එක්පද්ෙලයකුගේගෙවත්තක් තවත් ගකගෙකුගේ ගෙවත්තකට හැම අතින්ම සමාෙ ගවන්ගෙ ෙැහැ.එය 

ප්රධාෙ වශගයන්ම ගෙවත්ත පිහිටි ගද්ශගුණිකකලාපයහා වො රටාව මත ගමන්ම ෙම/ෙෙරය හා සමාජ පසුබිම 

අනුව ගවෙස් ගවෙවා. 

 

ගද්ශගුණික කලාප අනුව වර්ීකරණය 

1. ගතත් කලාපීය ගෙවතු 

වාර්ිකවර්ෂාපතෙයමිලිමිටර් 2500 වඩා වැඩිපර ලැගබෙ ප්රගද්ශ ගතත් කලාපය ගලස හැඳින්ගවෙවා. 

ගතත් කලාපයට වැඩිපර වැසස් ලැගබන්ගන් නිරිතදිෙ ගමෝසගමන්. 
ගතත් කලාපීය ගෙවතුවල වැඩි ගබෝෙවිවිධත්වයක් සහ වැඩි පැළ ෙහණයක්දකින්ෙ ලැගබෙවා. 

2. වියළි කලාපීය ගෙවතු 

වාර්ික වර්ෂාපතෙයමිලි මිටර් 1750 ට අඩුගවන් ලැගබෙ ප්රගද්ශ වියළි කලාපය ගලසහැඳින්ගවෙවා. වියළි 

කලාපයට වැඩිපර වැස්ස ලැගබන්ගෙ ඊසාෙදිෙ ගමෝසගමන්.වියළි කලාපීය ගෙවතුවල අඩු ගබෝෙ විවිධත්ත්වයක් 

සහ අඩු පැළ ෙහණයක් දැකිය හැකියි.වො කිරීමට වඩාත් සුදුසු වන්ගන් ස්වභාවගයන්ම වියළි තත්ත්ව සඳහා 

ඔගරාත්තු ගදෙ ගබෝෙ වර්ෙයි. 

 



3. ෙම/ ෙෙරය/ භූමිය/ සමාජ පසුබිම අනු 

වර්ීකරණය 

ග්රාමීය ගෙවතු 

ොෙරීකරණය ගොවූ ග්රාමීය ප්රගද්ශවල පිහිටි ගෙවතු ග්රාමීය ගෙවතු ගලස හැඳින්ගවෙවා.ගේ ගෙවතු ගබාගහෝවිට 

ප්රමාණගයන් විශාලයි.ගබෝෙ වර්ෙ වැඩි ප්රමාණයක් දැකිය හැකි අතරම පහසුගවන් සතුන් ද ඇති කළ හැකියි . 

අර්ධ ොෙරික ගෙවතු 

 
වඩා ොෙරීකරණය ගොවූ ප්රගද්ශවල පිහිටි ගෙවතු අර්ධ ොෙරික ගෙවතු ගලස හැඳින්ගවෙවා.ග්රාමීය 

ප්රගද්ශවල තරේම ඉඩකඩක් දකින්ෙට ගොලැබුෙත් ොෙරික ගෙවතුවලට වඩාවැඩිඉඩකඩක් ගබාගහෝවිට 

දකින්ෙට ලැගබෙවා. 

ොෙරික ගෙවතු 

          

ගබාගහෝ ගසයින් ොෙරීකරණය වූ ප්රගද්ශවලදකින්ෙට ලැගබෙ ගෙවතු ොෙරික ගෙවතු ගලස හැඳින්ගවෙවා. 

ගේ ගෙවතුවල ප්රධාෙතම ලක්ෂණය වන්ගන් ඉතා අඩු, සීමිත ඉඩකඩක්පැවතීමයි.මහල් නිවාස, නිවාස 

සුංකීර්ණ, ඉතා සීමිත ඉඩකඩක පිහිටි නිවාසවල ගෙවතු ගේ යටතට ෙැගෙෙවා. 

ප්රතිලාභ 

      
පවුගල් සියලූගදොට ප්රියජෙක සමබල ආහාර ගේලක් සකස් කර ෙැනීමට උදේගවෙවා.වස විස ෙැති, රස 

ගුණගයන් පිරි, පිරිසිදු එළවළු හා පලතුරු අවශයගවලාවට ලබාෙත හැකියි.ගහාඳින් සැළසුේ කළ ගෙවත්තකින් 

ලැගබෙ ප්රධාෙ ප්රගයෝජෙයක් වන්ගන් ගවළඳගපාල ෙනුගදනුව ටිගකන් ටික අඩුවීමයි.ඒ නිසාම, පවුගල් 

ගපෝෂණය ගමන්ම ආර්ික තත්ත්වය ටිගකන් ටික ඉහළ ෙැගෙෙවා.සැලසුේසහෙත ගෙවත්ත කෘිකාර්මික 

දැනුම, කුසලතා හුරුව හා ආකල්ප පරපගරන් පරපරටත්, අසල්වැසියන්ට ෙෑදෑයින්ටවගේමහිතමිතුරන්ටත් 

ලබාගදෙ කෘි තක්සලාවක් ගලසකටයුතු කරෙවා.ගෙවත්තක විවිධ ගබෝෙ වො කිරීගමන්, සතුන් ඇති 

කිරීගමන්, අලූත් කෘිකාර්මික ක්රම අත්හදා බැලීගමන් අපට නිරන්තරගයන් අත්දැකීේ ලැගබෙවා. එය 

අොෙතගේදී මහා පරිමාණ වාණිජය වොවක් ගහෝ සත්ත්ව පාලෙය සඳහා ගයාමුවීමට කදිම අත්වැලක් 

සපයෙවා.ගෙවත්තකතිගයෙසමහර ශාක අපට දර විදියට පාවිච්චචි කරන්ෙ පළුවන්. ඒ නිසාම 



ඉන්ධෙසඳහාමුදල් වැයගවන්ගන් ෙැහැ.ගහාඳින් සුංවර්ධෙය වූ ගෙවත්තක් ෙඩත්තුකරෙ ගකාට අපට 

ලැගබෙ විගේක කාලය සතුටින්ම ෙත කරන්ෙ පළුවන්.ගහාඳ අරමුණක් තිගයෙනිසා අෙවශය ගද්වල්කරන්ෙ, 

කියන්ෙ, හිතන්ෙ ගයාමුවන්ගන්ෙැහැ. හරියට භාවොවක් වගේසිතට වින්දෙයක් සමඟ මාෙසිකසුවයකුත් 

ෙතට වයායාමයක් සමඟ නිගරෝී බවට අත්වැලක්ලැබීමමිලකරන්ෙ බැරි තරේ වටිෙවා.ගහාඳින් සුංවර්ධෙය වූ 

ගෙවත්තක් තිගයෙ නිවසකජීවත්වෙ ගලාකු කුඩා හැගමෝම තමන්ගේවටාපිටාගේ පරිසරයනිසා පදුම සතුටක්, 

වින්දෙයක්ලබෙවා.ගෙවතු වොවට ෙැඹුරු වෙ ඔබට ගේ සියලූ අත්දැකීේ විඳෙන්ෙට ලැබීම ජීවිත කාලය 

පරාවටම ලබෙ අපූර්ව අත්දැකීමක් ගේවි. 

ගෙවත්ත හා ගපෝෂණය 

දරුවන්ගේ ගසෞඛ්ය සේපන්ෙ වර්ධෙයට ගමන්ම පවුගල් සියළු ගදොගේම නිගරෝී පැවැත්ම සඳහා ප්රමාණවත් 

සමබල ආහාර ගේලක් ලැබිය යුතුයි. 

සමබල ආහාර ගේලක 

• ශක්තිජෙක ආහාර (කාගබෝහයිගේට්) 

• ගේද 

• වර්ධක ආහාර (ගප්රෝටීෙ) 

• ආරක්ෂක ආහාර (විටමින් සහ ඛ්ණිජ ලවණ) යෙ ගකාටස් හතරම ඇතුළත් විය යුතුයි 

මන්දගපෝෂණය වළක්වා ෙනිමින් ගසෞඛ්ය සේපන්ෙජීවිතයකට මඟ පාදා ෙැනීම සඳහා සමබල ආහාර ගේලක් 

සකස් කර ෙැනීමට හැකිවෙ පරිදිඔගේ ගෙවත්ත සැලසුේ කරෙන්ෙ. ඒ සඳහා විවිධ ගපෝෂක සුංඝටක අඩුංගු විවිධ 
ගබෝෙ/ සත්ත්ව පාලෙය ඔගේ ගෙවත්තට ඇතුළත් කරන්ෙ. 

ආහාර ගබෝෙ මඟින් භූමි අලුංකරණය 

 

 
මල්හා විසිතුරු පැළ ගවනුවට ආහාරයට ෙත හැකි ගබෝෙ වර්ෙ ගයාදාගෙෙ භූමි අලුංකරණයසිදුකිරීම ආහාර ගබෝෙ 

මඟින් භූමි අලුංකරණය (Edible Landscaping) ගලසහැඳින්ගවෙවා.ආහාරයට ෙන්ෙ පළුවන් ගබෝෙ වගේම 
ගවෙත් ප්රගයෝජෙවත් ෙස්වැල් අඩුංගුගහාඳ සැලසුමක් තිගයෙ ගෙවත්ත කලාත්මක නිර්මාණයක් වෙ නිසා එය 
භූමිඅලුංකරණයට ෙවප්රගේශයක් සලසා ගදෙවා. 
 
ඉතිහාසය 

අතීතගේදීපර්සියානු උදයාෙ නිර්මාණය සඳහා ගබෝෙ හා විසිතුරු පැළ ගයාදාගෙෙ ඇති බවටසාක්ි හමුගවෙවා. 

ක්රි.ව. 1100 -1500 දී ආෙමික උදයාෙ (Medieval Monastic Gardens) අලුංකරණයට එළවළු, පලතුරු හා ඖෂධ 
පැළෑටි ගයාදාගෙෙතිගබෙවා.වතු බුංෙලාඅවට භූමි අලුංකරණය සඳහාත් එළවළු හා පලතුරු වර්ෙ භාවිතා කර 
තිගබෙවා. 

වාසි 
ෙැවුේඑළවළු හා පලතුරු ආහාරයට ෙත හැකියි.නිතර ගවළඳගපාගල් දක්ෙට ගොලැගබෙ වියදේ අධිකඑළවළු 
පලතුරු ඔගේ ආහාරයට ලැගබෙවා.එය පළිගබෝධොශක වලින් ගතාර කාබනික ආහාරගේලක් වීම ගබාගහාම 
වටිෙව. නිවගස් ආහාර සුරක ි තතාවය තහවුරු ගවෙ අතරම ආහාර සඳහාවැය වෙ වියදම අඩුගවෙවා. ගෙදරට 
පැමිගණෙ අමුත්තන් ඔගේ සුන්දර වටාපිටාව දැකලාසතුටට පත්වෙ අතරම ඔබව අෙය කරාවි. ඔබට ලැගබෙ 

මාෙසික, කායික ආශව්ාදය හා සුවයගකායිතරේ වටිෙවාද? පරිගභෝජෙය සඳහා භූමි අලුංකරණය කරන්ගන් 



ගකගස්ද ? ගෙවත්තටඅඩුම වශගයන් පැය 6 ක කාලයක්ූර්ය රශ්මිය ලගබන්ෙ ඕෙ. ගහාඳින් ජලය බැස යෙ 
පසක්තිබිය යුතුයි. ගබාගහෝ එළවළු වර්ෙ (විගශ්ෂගයන්ම ගෙඩි /කරල් හටෙන්ො ගබෝෙ) ගසවගන්වැගඩන්ගන් 

ෙැහැ. එගහත් නිවිති, කිරි අල, ඉඟුරු වැනි ගබෝෙගසවෙ ඇති තැන්වලවැවිය හැකියි. ගබෝෙ මඟින් භූමි 

අලුංකරණය ආරේභකිරීමට අෙවශය ෙසක් ගවනුවටප්රගයෝජෙවත් ෙසක්ම සිටුවන්ෙ. (One for one subsitution) 
එළවළු වර්ෙ විශාලෙස් හා පඳුරුආසන්ෙගේවැගඩන්ගෙෙැහැ. පාරවල් හා පාත්ති ගකලවරවල් වල සිටුවාඇති 
ෙඟවැරැල්ල හා දුරැන්ත වැනි ශාක ගවනුවට සලාද ගහෝ දේ පැහැති ගෙෝවාමුකුණුවැන්ෙ සිටුවන්ෙ. බෑවුේ සහිත 

ප්රගද්ශවල වැල් ගොටුගකාළ සිටුවන්ෙ.මල්වැල්වලින් සාදා ඇති ආරුක්කු ගවනුවට කරවිල, වැටගකාළු, පගතෝල 
වැනි වැල්වර්ෙ සිටුවන්ෙ. ගපෝච්චචිවල සිටුවා ඇති ගක්රෝටන්, සයිප්රස්, බිගෙෝනියා හා ගරෝසවැනි මල් ගවනුවට ඇඹුල් 

ගේර, ජේබුවැනි පලතුරු සිටුවන්ෙ. පස් රහිත වොවක් ගලසඍජුග ෝේ බක්කි/ ගකාහුබත් පිරවූ ගපෝච්චචිවල ගබෝෙ 

වො කරන්ෙ. නිවස අලුංකාර කිරිමටගමම ගපෝච්චචිගයාදාෙන්ෙ. ආලින්දගේ ජගෙල් අසල, ගපට්ටිවල/එල්ලෙකූඩ 
වල / බඳුන් වල දගබෝෙ සිටුවා ෙත හැකියි. ඍජුහතරැස් මල් පාත්ති ගවනුවට විවිධ හැඩතල වලින් යුත්එළවළු 
පාත්ති සකස් කරෙන්ෙ. පාත්තිවල ඉදිරිපස වැඩි උසට ගොවැගඩෙ එළවළුසිටුවන්ෙ. පිටුපසට වන්ෙට උස 
එළවළු සිටුවන්ෙ. එකම වර්ෙගේ එළවළු වර්ෙ එක ගේළියටවො කරන්ෙ. එළවළු ගේළි සමඟ මල් පැළ ගේළි ද 
සිටුවාෙන්ෙ. (දාස්ගපතියා) එළවළුගබෝෙ මාස කිහිපයකින් අවසාෙ වෙ නිසා වසර පරාම විවිධ නිර්මාණ කළ 
හැකියි.පරිගභෝජෙය සඳහා භූමි අලුංකරණයට විගශ්ෂගයන් සෑදුනු සිද්ධාන්ත පද්ධතියක් ෙැහැ.නිර්මාණශීලී 

වන්ෙ. විවිධ ගබෝෙ වර්ෙ සුදුසු ගලස ගයාදා ෙනිමින් සුන්දර, අපූරුගෙවත්තක් බිහි කරෙන්ෙ, අදම උත්සාහ 
කරන්ෙ. 

මූලික සිද්ධාන්ත 
ගෙවතු සැලසුේකරණය 

 

ගෙවත්තකියන්ගෙ අප දැෙටමත් ජීවත්වෙ වටාපිටාවටයි.ඒක සේපූර්ණගයන්ම ගවෙස් කරලා අමුතුගවන්ම 

සැලසුේ කරන්ෙ කියෙ කරුණ ප්රගයෝගික ෙැහැ.අපි හැගමෝගෙම ගෙවත්ත එක වගේ ෙැහැගෙ. ඉඩකඩ, 

හිරුඑළිය, ජලය, ගයදවිය හැකි කාලය, මුදල් හා අගෙකුත් සේපත් ලැබිලා තිගයන්ගන් විවිධ ප්රමාණ වලින්. විවිධ 

ආකාරයට, 

- අප ජීවත්වෙ පරිසරය. (ග්රාමීයව ද, ොෙරිකවද) 

- සමාජ වටාපිටාව(පවුගල් සාමාජික සුංඛ්යාව, රැකියාව, ජීවෙ තත්ත්වය) 

- ගද්ශගුණය හා පවතිෙ ගබෝෙ රටාව යෙ කරුණු අනුව ගේ ගවෙස ප්රධාෙ වශගයන් දැකිය හැකියි. 
එබැවින්දර්ශීය ගෙවත්තක් සැලසුේ කිරීමට නිශච්ිත උපගදස් ලබාගදන්ෙ බැහැ.ඒත් "ගහාඳ ගෙවත්තක්" 

නිර්මාණය කිරීමට අවශය ඉඟි (ගපාදු සුංකල්ප) ලබාගදන්ෙ පළුවන්.එම ඉඟි / සුංකල්ප තමන්ගේ ගෙවත්තට 
ෙැලගපෙ ගලස ගයාදා ෙැනීමයි කළ යුත්ගත්. 
 
ගහාඳ ගෙවත්තක් නිර්මාණය කිරීමට අවශය ඉඟි / සුංකල්ප 

 

 



01 හැමදාම එකම විදිගහ ගද්වල් කෑමට ෙන්ෙඅපිකවුරුත්කැමතිෙැහැගෙ. 

• ඒ නිසා පළමුවැන්ෙ තමයි අවුරුද්ද පරාම විවිධත්වයකින් යුතු ආහාර ෙත හැකිවෙ විදිහට විවිධ 
ගබෝෙ වර්ෙවොකිරීම සහ සතුන්ඇතිකිරීම. 

02 ඉඩගේ පිහිටීම, පස්වල ස්වභාවය, ජල සුලභතාවය, හිරුඑළියයෙකරුණුසැළකිල්ලට 
ගෙෙගබෝෙවොකරන්ෙ. 

03 එක්ගබෝෙයකඅස්වැන්ෙගෙලාඅවසන් වෙවාත් සමඟම තවත් ගබෝෙයක් පිහිටුවෙ පරිදි වොවන් 
සැළසුේ කරෙන්ෙ. 

04 ජූනි - ජූලි සහ ගොවැේබර් - ගදසැේබර් කාලවලදීඑළවළුමිලඉහළයෙවා. 

• එවැනිකාලවලටතමන්ගේගෙවත්ගතන් අස්වැන්ෙ ලබාෙත හැකිවෙ ගලස වො සැළසුේ 
කරෙන්ෙ. 

• පවුගල් අවශයතා සඳහාඑක්ගබෝෙයකින් පැළ කිහිපයක් පමණක් ෙඩත්තු කිරීම ප්රමාණවත්. 

05 ආහාරයට ෙත හැකි ගබෝෙ දැෙටමත් ඔබගෙවත්ගත්වොකරඇතිනිසා පළමුව ඒවාට සාත්තුකරඒවාගේ 
අස්වැන්ෙ වැඩිකරෙන්ෙකටයුතුකරන්ෙ. ඒසඳහා, 

• විශාල ෙස්වල අෙවශය අතු කේපාදු කරන්ෙ. 
• ගබෝෙ වලට ගපාගහාර ගයාදන්ෙ. 
• වල් පැළෑටි පාලෙය කරන්ෙ. 
• ගරෝෙ හා පළිගබෝධ හානි අඩු කර ෙැනීමට කටයුතු කරන්ෙ. 

06 ඉවුේ - පිහුේකටයුතුසඳහානිතරඅවශයවෙ කරපිුංචා, රේගේ, මිරිස්, පළා වර්ෙ, 
කතුරුමුරුුංොවැනිගබෝෙවලින් ගෙවතු වොව ආරේභ කිරීමට/ වැඩි දියුණු කිරීමටසැළසුේකරන්ෙ . 

07 පසුවහැකියාවඅනුවවොව ටිගකන් ටික පළුල් කරන්ෙ. 

08 ගෙවත්ගත් එක අුංෙයක් විදියට සත්ත්ව පාලෙය සිදුකරෙවා ෙේ සතුන් සහ ශාක අතර 
ගලාකුසේබන්ධයක්ඇතිකරන්ෙ පළුවන්. 

• සතුන්ට අවශය ආහාර ගෙවත්ගතන් ලබාගදන්ෙ හැකිගවෙවා වගේම සතුන්ගේ මළද්රවය එකතු 
කිරීගමන් ගෙවත්ත සරු කරෙන්ෙ පළුවන්. 

• ඔබට තිගබෙ ඉඩකඩ, වැයකළ හැකි කාලය, ශ්රමය, මුදල් හා දැනුම අනුව සතුන්ඇති කරන්ෙ. 

09 ගෙවත්තට ලැගබෙ හිරුඑළිගයන් උපරිම ප්රගයෝජෙ ලැගබෙ ගලස ගෙවත්ත සැළසුේ කරන්ෙ. 

• ගබාගහාමයක් එළවළු ගබෝෙ සඳහා (කරල් හාගෙඩිහටෙන්ොගබෝෙ)පැය 6 කකාලයක් ගහාඳින් 
හිරුඑළිය ලැබිය යුතු බව සළකන්ෙ. 

• ගසවෙ සහිත තැන් සඳහා ගසවෙට ඔගරාත්තු ගදෙ ගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරන්ෙ.( කිරිඅල, 

ගොටුගකාළ, ඉඟුරු) 

10 ගෙවතු වොව අගේ ප්රධාෙ ආදායේ මාර්ෙය ගොගේ. විවිධ රැකියාවල ගවෙත් ආර්ථීක හාසමාජීය 
කටයුතුවල ගයදී සිටිෙ අතගර් තමයි ගෙවතුවොවට ෙැඹුරු ගවන්ගෙ. 



ඒ නිසා, 

• පවුගල් කාලය, ශ්රමය හා ධෙය මොකළමොකරණයකින් පවුගල්ම සමාජයීය හා ආර්ථීක 
කාර්යයන්හාගොෙැගටෙ ගලස, බාධාගොවෙ ගලස ගෙවත්ත සැලසුේ විය යුතුයි. 

• කුඩාවට පටන්ගෙෙ ක්රමගයන් වයාේත කිරීමට සැළසුේ කරන්ෙ. 

• මුළු ගෙවත්තම එකවර සුංවර්ධෙය කිරීමටයෑගමන් බිේ සැකසීම, පැළ සිටුවීම, වල් මර්දෙය, 
වතුර දැමීම යොදි ගොගයක් වොකටයුතු සියල්ල එකවිට සිදුකළ යුතුවීම තුළින් වොව 
කරදරයක් බවට පත්වීමවළක්වාෙන්ෙ. 

• ගෙවතු වොවකින් වැඩි නිෂ්පාදෙයක් බලාගපාගරාත්තු විය යුත්ගත් සරල හා අවම තාක්ෂණ 
ගයදවුේමතයි. 

• ෙඩත්තු කටයුතු අඩු, පහසුගවන්වො කළ හැකි ගබෝෙ පළමුගවන් ගතෝරා ෙන්ෙ.(දඹල,ගද්ශීය 
මිරිස්, අවර හා ගවෙත් ගබෝෙ, වට්ටක්කා, නිවිති, මිටි ඇඹරැල්ලා) 

එවැනි ගබෝෙ වල ගරෝපණ ද්රවය ගබාගහෝ විට අදාලවටාපිටාගවන්මගසායාෙත හැකියි. 

11 විගශ්ෂගයන්මඉඩකඩසීමිතඅවස්ථාවලදී සිරස් ඉඩ උපරිමව භාවිතයට ෙතහැකි ක්රම හඳුොෙන්ෙ. 
(වො කුළුණු, එල්ගලෙ වො බඳුන්, බඳුන්වල වොව, ජල ගරෝපිත වො ක්රම) 

අගේ ගෙවතු වල වර්තමාෙ තත්ත්වය 

ගවෙස ්විය යුතු කරුණු හඳුො ෙැනීම 

 

අපට දකින්ෙ ලැගබෙ ගබාගහෝමයක් ගෙවතු වල සේපත් උපරිම ගලස ප රගයෝජෙයට ගෙෙ වො කර 
ෙැහැ. 

- තනි ශාක වියෙක් විතරයි තිගයන්ගන්. ඒ නිසා ඉඩකඩත්, හිරුඑළියත් උපරිම විදියට ප රගයෝජෙයට 
අරගෙෙ ෙැහැ. 

- වො කරලා තිගයෙ ගබෝෙ වල විවිධත්වය අඩුයි. ඒ කියන්ගන් ගබෝෙ වර්ෙ කිහිපයක් විතරයිදකින්ෙ 
ලැගබන්ගන්. ගබෝෙ වර්ෙ හිටවලා තිගයන්ගන් ඒවාට සුදුසුම තැන්වලත් ගෙගවයි. ගබෝෙ අතර තිගයන්ෙ 
ඕෙ පරතරය ෙැෙත් සැළකිලිමත් ගවලා ෙැහැ. 
 
වො කර ඇත්ගත් උචිත ගොවෙ ගබෝෙයන්වැඩි පැළ ෙහණයත් දුර්වල කේපාදුවත් නිසා ඵලදාව 

අඩුයි.ගහාඳින් ෙඩත්තු ගොකරෙ නිසා ගබෝෙ ඉස්මතුව වල් බිහි ගවලාදුර්වල භූමි පරිහරණය නිසා පස 
නිසරු ගවලා. 



ඔබත් ඔගේ ගෙවත්ත වැඩි දියුණු කරන්ෙසැළසුේ කරෙවා ෙේ වැදෙත් කරුණු කිහිපයක් ෙැෙ සළකා 
බැලිය යුතුයි.මුලින්මතමන්ගේ ගෙවත්ගත් දැෙට පවතිෙ තත්ත්වය පිළිබඳව ගසායා බැලීම සඳහාදැෙට 

පවතිෙ ගබෝෙ, ඇතිකරෙ සතුන් ඒ සඳහා ගයාදෙ පාලෙ තත්ත්ව හා එම ගබෝෙවලත් සතුන්ගේත් 
නිෂ්පාදෙ තත්ත්ව දැෙෙන්ෙ.ඉඩගේකෘිකාර්මික විභවය (හැකියාව) තීරණය කරන්ෙ. එය තීරණය 
කිරීගේදී ඉඩගේ පිහිටීමහා අඩුංගු නිෂ්පාදෙ සුංඝටක වල පිහිටීම දළ සිතියමක ලකුණු 
කරන්ෙ.ඉඩගේපවතිෙ තත්ත්වය හා කාර්යයන් අවගබෝධ කරෙන්ෙ ගේ දළ සිතියම අපට උදේ 
ගවෙවා.සිතියගේ පහත සඳහන්ගද්වල් ලකුණු කරන්ෙ ඔබට පළුවන්. පවතිෙ තත්ත්වසඳහන්කිරීමත් 
ඉතා වැදෙත්. 

අ. ඉඩගේ පිහිටීම, ප රමාණය, පවතිෙඉඩකඩ, ගොඩෙැගිලි හා ඒවාගේ ප රමාණය, පගස් ලක්ෂණ හාසරුබව, 

වොවට ගයාදාගෙෙඇතිභූමිප රතිශතය, බෑවුේ තත්ත්වය, ජල සේපත හා හිරුඑළියවිවිධඅවස්ථාවල 
වැගටෙඅකාරය 

ආ. අඩුංගු ජජව විවිධත්වය :- ගමහිදීඔබගේ ගෙවත්ගත් දැෙට ඇති ෙස් වර්ෙ (එළවළු, පලතුරු, මල්, 

දැව)සතුන් (ෙව, කුකුළු, එළු) ආදිය ගමාෙවාද යන්ෙත්ඒවාගේප රමාණයනුත් සටහන්කරෙන්ෙ. 

ඇ.ගබෝෙ පිළිබඳ ගතාරතුරු :- ගමහිදී ගබෝෙ වල දැෙට පවතිෙ පාලෙ තත්ත්වය පිළිබඳපහතසඳහන් ගද් 
පිළිබඳව සටහන් කරෙන්ෙ. 

- ගබෝෙ වල පාලෙ තත්ත්වය 

- පැළ ෙහණය 

- පස සහ ජලය ප රගයෝජෙයට ගෙෙ ඇතිආකාරය 
- කාබනික ගපාගහාර නිපදවීම 
- කේපාදු කිරීම (කේපාදු කර ඇත්ද, කේපාදුකරෙකාලාන්තරය) 

ඈ.සතුන් පිළිබඳ ගතාරතුරු 

 
- පාලෙ තත්ත්වය 

- ලබාගදෙ ආහාර වර්ෙ, ප රමාණය 
- සතුන් ඇතිකරෙ මඩුවල / ගකාටුවල ස්වභාවය 

- අපද්රවයබැහැරකරෙ ආකාරය 

- සතුන්ගේ ගසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව 

 



ඉ.ගබෝෙ හා සත්ත්ව ඒකකවල නිෂ්පාදෙ තත්ත්ව 

 

 
 

- ගබෝෙ වලින් ලබාෙන්ො අස්වනු ප රමාණය 

- සතුන්ගෙන් ලබාෙන්ො නිෂ්පාදෙ (කිරි, බිත්තර) ප රමාණය 

ගමගස් ඔබ සටහන් කරෙත්ත ගතාරතුරු වලට අනුව ඔගේගෙවත්ගත් ඵලදායිතාවය ෙැුංවීම 
සේබන්ධගයන් ඇති ප රධාෙ ෙැටළු එගහමත් ෙැත්ෙේගෙවත්ගතන් උපරිම ප රගයෝජෙ ලැබීමට බාධා කරෙ 
කරුණු හඳුොෙන්ෙ ඕෙ.ඊළඟට අවශයතාවය අනුව එම ෙැටළුවලට ප රමුඛ්ත්වය ලැගබෙ විදියට 
ගපළෙස්වන්ෙ. 
 
ඉදිරිගේදී ඔබ ගෙවත්ගතන් ලබාෙන්ෙ බලාගපාගරාත්තු වෙ ගද්වල් පහත පරිදි ගවන්ෙ පළුවන්. 
- පවුගල්එදිගෙදාගපෝෂණ අවශයතාවයන් සැපයීම 

- අමතර ආදායේ ඉපැයීම 

- ගෙවත්ගත් නිපදවෙ ගද්වල්වල විවිධත්වයක් ඇතිකිරීම 

- අවුරුද්ද පරාම ආහාර ලබාෙත හැකි බවට (ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට) පත් කිරීම 

- ඵලදාව අඩු ෙස්වැල් වල ඵලදාව වැඩිකිරීම 
- ගෙවත්ගත් නිපදවෙ ගද්වල්වල විවිධත්වයක් ඇති කිරීම 

- විසිතුරු පැළ, වතු ගබෝෙ සහ අපෙයෙ ගබෝෙ වල තවාන් ඇතිකිරීම 

- හානිකර කෘමි සතුන් (පළිගබෝධ) සහ වල් පැළෑටි මර්දෙය කිරීම 

- භූමිය උපරිම ප රගයෝජෙ ලැගබෙ විදියට ගයාදා ෙැනීම 

- ගෙත් සිත් පිෙවෙ විදියට වටාපිටාව සකස් කිරීම (භූමි අලුංකරණය) 

 



ගේ අරමුණු ඉටුකර ෙන්ෙ බාධාවෙ ෙැටළු විසඳා ෙැනීමට කල්පොකාරීව ගෙවත්ත සැලසුේ 
කරන්ෙඕෙ.විගශ්ෂගයන්ම පහත සඳහන් කරුණු ෙැෙ සැළකිලිමත්වීම වැදෙත් ගවෙවා. 

- ප රගද්ශගේ ගද්ශගුණික හා පාුංශු තත්ත්ව 

- ඉඩගේකෘිකාර්මිකවිභවය (හැකියාව)හානිදහගස්ලැගබෙසේපත් (හිරුඑළිය, වර්ෂාව) 

- වැය කළහැකිපවුගල්ශ රමය, කාලය, මුදල 
ගේ කරුණු අනුව ඔගේ ගෙවත්ත සැළසුේ කර සුංවර්ධෙය කරන්ෙ ගයාදාෙන්ෙ තාක්ෂණික උපක රම 
ගවෙස් විය යුතු ගවෙවා.ගේවා ඉතාම සරල ගවන්ෙත් පළුවන්. අධි තාක්ෂණයන් ගවන්ෙත් පළුවන්. 
 

 
 
 
ඇතුලත් විය යුතු මූලික අුංෙ 

 

• හැගමෝගේම ගෙවත්ත එක වගේ ෙැහැගෙ. ආර්ථීක, සමාජීය හා ගභෞතික පරිසරයට අනුව ගෙවත්ගත් 
ස්වභාවය ගවෙස් ගවෙවා. 

• ෙැමි පරිසරයක ජීවත් ගවෙවා ෙේ ගබාගහෝවිට ප්රමාණගයන් වැඩි ඉඩකඩක් හිමිගවෙවා. 
• අර්ධොෙරික ගහෝ ොෙරික ප්රගද්ශවල ගබාගහෝවිට ලැගබන්ගෙ සීමිත ඉඩකඩක්. 
• අගේ වටාපිටාවත්, ස්වභාවිකව ලැගබෙ සේපත් වගේම අපට ලැගබෙ කාලයත් ඒ අනුව ගවෙස් ගවෙවා. 
• ගෙවතු එකිගෙකට ගවෙස් වුවත් හැගමෝගෙම ගෙවතුවල හඳුොෙත හැකි ප්රධාෙ පරිසර තුෙක් තිගයෙවා. 

1. සමාජීය වටාපිටාව 
2. උපගයෝගිතා වටාපිටාව 



3. නිෂප්ාදෙ වටාපිටාව 

• ගෙවත්ත කුඩා වන්ෙට කුඩා වන්ෙට ගමම පරිසර තුෙ අතිපිහිතව තිගබන්ෙට පළුවන්. 
• ොෙරික ගෙවත්තක (සමහරවිට ගකාන්ීට් බැල්කනිය වන්ෙට පළුවන්) පවතිෙ කුඩා ඉඩකගේ ගේ පරිසර 

තුෙම එකට ක්රියාකරෙවා.බැල්කනිගේ ගපෝච්චචිවල වොව නිෂප්ාදෙ පරිසරයට අයිතියි. 
• ගරදිවැලකඅේගේ ගරදි ගේලීම අයත් වන්ගන් උපගයෝගිතාපරිසරයට. 
• පවුගල් උදවිය බැල්කනිගේ පටු කිහිපයක් තබා විගේකීව කාලය ෙතකිරීම සමාජයීය පරිසරයයි. 
• ෙගේ ගෙවත්ගත් වුවත් දරමඩුව අයත් වන්ගන් උපගයෝගිතා පරිසරයට. එගහත් එහි වහලගේ තිගබෙ ලබු, 

පහුල් වැල් නිෂප්ාදෙ පරිසරයට අයත් එකක්. 
• ගෙවත්තකඅඩුංගු වෙ විවිධ අතයවශය අුංෙ ගහෝ උපාුංෙ පැතිරිලා තිගබන්ගන් ගේ පරිසරවලයි.(සමාජයීය, 

උපගයෝගිතා, නිෂ්පාදෙපරිසරයන්) 

• ඉඩම විශාලවන්ෙට විශාලවන්ෙට ගමම පරිසර තුෙ ගහාඳින් හඳුොෙන්ෙට හැකි වුවත් ගබාගහෝවිට කුඩා 
ගෙවත්තකදී එකිගෙක අතිපිහිතවයි තිගයන්ගන්. 

• ගේ කරුණු අනුව ගෙවත්තක තිගයන්ෙ පළුවන් අුංෙත් එහි සුංකලෙයත් අනිවාර්යගයන්ම ගවෙස් ගවන්ෙ 
ඕෙ. 

• ගේ දක්වලා තියෙ අුංෙ සියල්ලම ගහෝ එයින් සමහරක් ගහෝ ගෙවත්තක දකින්ෙ ලැගබෙවා. 

ගෙවත්තක තිබිය හැකි අුංෙ 

 
සමාජීය පරිසරය 

- නිවස 

- මිදුල 

උපගයෝගිතා පරිසරය 

- ළිඳ / ජල සැපයුම 

- දරමඩුව 

- වැට / තාේපය 

- වළුං මැස්ස 

- ගපාල් උල 

- කුණු ගරාඩු දමෙ වළවල් 

- වැසිකිළිය 

 



නිෂප්ාදෙ පරිසරය 

 

 

1. ගබෝෙ 
1. මල් -අලුංකාරයට සහ අගලවියට 
2. එළවළු - ගබෝුංචි, වැටගකාළු, පගතෝල, කරවිල, වට්ටක්කා, මෑකරල් 
3. පළා -කතුරුමුරුුංො, ගොටුගකාළ, මුකුණුවැන්ෙ, කන්කුන්, තේපලා, සාරණ, ගතබු, ගකාහිල, 

ගපගෙල, නිවිති 
4. අල -බතල, කිරිඅල, ගදහිඅල, ඉන්ෙල, කිඩාරුං, අර්තාපල් 
5. පලතුරු -ගකගසල්, පැගපාල්, අඹ, අලිගේර, රඹුටන්, අන්ොසි, අගෙෝදා, වැල්ගදාඩේ, ොරුං, ගදහි 
6. කුළුබඩු -කරපිුංචා, රේගේ, ගස්ර, එෙසාල්, ෙේමිරිස් 
7. දැව -ගකාස්, බුරුත, ගත්ක්ක, මැගහෝෙනී, ෙඳුන්, ේලිරිසීඩියා 
8. ඖෂධ -ගකෝමාරිකා, ගපාල්පලා, කුේපගේනියා, හාතාවාරිය 

2. මී මැසි පාලෙය 

 

3. සත්ත්ව පාලෙය 

ෙව, එළු, කුකුල්, තාරා, හාවුන්, මත්සය වොව 

4. ජීව වායු ඒකකය 

අලුගතන්ම ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරෙවා ෙේ ඉහත සඳහන් කළ අුංෙ නියමිත සැලැස්මක් ඇතිව 
ගෙවත්තට ඇතුලු කරන්ෙ පළුවන් 



• එගහත් අපගේ ගබාගහාමයක් ගෙවතු දැෙටමත් පවතිෙ ඒවායි 
• ඒ නිසා අප කළයුත්ගත් ගෙවත්තට එක්කර ෙතහැකි අුංෙ රාශිය අතුරින් අප සතු සේපත්, ඉඩකඩ, ශ්රමය, 

කාලය, වැයකල හැකිමුදල, ගෙවත්තක් පිහිටුවීගේ අරමුණු අනුව වැදෙත් වෙ අුංෙ හඳුොගෙෙ ඒවා 
ඇතුළත්කරෙැනීගමන් සාර්ථක ගෙවතු වොවක් පවත්වාගෙෙ යාමයි 

ගෙවත්තකට වැදෙත් වෙ මූලික අුංෙ කිහිපයක් 

 

 

• එළවළු, පලතුරු, අලගබෝෙ, රනිල ගබෝෙ සහ පළාවර්ෙ වැනි විවිධ ආහාර ගබෝෙ 

• ඖෂධ හා කුළුබඩු ගබෝෙ 

• ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර නිෂ්පාදෙ ඒකකය 

• පැළ තවාෙක් 

මීට අමතරව ඉඩකඩ හා සේපත් අනුව මී මැසි ජොවාසයක්, සත්ත්වපාලෙ ඒකකයක්, 
ජීවවායුඒකකයක්වැනිඅුංෙඑකතු කර ෙැනීම වැදෙත්. 

මූලික සිද්ධාන්ත 

ගෙවතු සැලසුේකරණය 

 
ගෙවත්තකියන්ගෙ අප දැෙටමත්ජීවත්වෙවටාපිටාවටයි.ඒක සේපූර්ණගයන්ම ගවෙස් කරලා 
අමුතුගවන්ම සැලසුේ කරන්ෙ කියෙ කරුණ ප්රගයෝගික ෙැහැ.අපිහැගමෝගෙම ගෙවත්ත එක වගේ 

ෙැහැගෙ. ඉඩකඩ, හිරුඑළිය, ජලය, ගයදවිය හැකි කාලය, මුදල් හා අගෙකුත් සේපත් ලැබිලා 

තිගයන්ගන් විවිධ ප්රමාණ වලින්. විවිධආකාරයට, 

- අප ජීවත්වෙ පරිසරය (ග්රාමීයව ද ොෙරිකවද) 
- සමාජ වටාපිටාව (පවුගල් සාමාජික සුංඛ්යාව, රැකියාව, ජීවෙ තත්ත්වය) 

- ගද්ශගුණය හා පවතිෙ ගබෝෙ රටාව යෙ කරුණු අනුව ගේ ගවෙස ප්රධාෙ වශගයන් දැකිය හැකියි 

එබැවින්දර්ශීය ගෙවත්තක්සැලසුේ කිරීමට නිශ්චිත උපගදස් ලබාගදන්ෙ බැහැ.ඒත් "ගහාඳ ගෙවත්තක්" 
නිර්මාණය කිරීමට අවශය ඉඟි (ගපාදු සුංකල්ප) ලබාගදන්ෙ පළුවන්.එම ඉඟි/සුංකල්ප තමන්ගේ 
ගෙවත්තට ෙැලගපෙ ගලස ගයාදා ෙැනීමයි කළ යුත්ගත්. 
 

ගබෝෙ කළමොකරණය සහ තාක්ෂණය 

ගබෝෙ කළමොකරණය සහ තාක ්ෂණය 

• ගබෝෙ කළමොකරණගේදී වැදෙත්ම ගද් තමයි සුදුසු ගබෝෙ ගතෝරා ෙැනීම. 
• උපරිම නිෂ්පාදෙයක් ලබාෙනිමින් ගෙවතුවොගේ අරමුණු ඉටු කරෙැනීමට ෙේ ගෙවත්ගත් සිටුවීමට 

බලාගපාගරාත්තුවෙ ගබෝෙ ගතෝරාෙැනීගේදී සළකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් තිගබෙවා. 

 

 



1. ප්රගද්ශය 

 

• ගමයින් අදහස් ගවන්ගෙ තමන් ජීවත්වෙ ප්රගද්ශයට උචිත/ෙැලගපෙ ගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරා ෙැනීමයි. 
• එහිදී තමන්ගේ ප්රගද්ශය අයත් වෙ ගද්ශගුණික කලාපයට, පසට ෙැලගපෙ ගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරා ෙැනීමට 

සැළකිලිමත් වන්ෙ. 

2. කන්ෙය 
 

 

• තමන්ගෙ ප්රගද්ශය අයත්වෙ ගද්ශගුණික කලාපය කුමක් වුවත් කන්ෙය අනුව (යල/මහ) ලැගබෙ 
වර්ෂාපතෙය ගවෙස් ගවෙවා. 

• නිරිතදිෙ ගමෝසේ වැසි ලැගබෙ අගේල් - සැේතැේබර් දක්වා කාලය යල කන්ෙය ගලස හැඳින්ගවෙවා. 
• ඊසාෙදිෙ ගමෝසගමන් වැසි ලැගබෙ ඔක්ගතෝබර් - මාර්තු කාලසීමාව මහ කන්ෙයට අයත් ගවෙවා. 
• අඩුගවන් වැසි ලැගබෙ කන්ෙය සඳහා නියඟයටඔගරාත්තු ගදෙ ගබෝෙත් වැඩිපර වැසි ලැගබෙ කන්ෙය සඳහා 

ගතතමෙය ප්රියකරෙ /ගතතමෙයට ඔගරාත්තු ගදෙ ගබෝෙත් ගතෝරාෙැනීමට සැළකිලිමත් ගවන්ෙ. 

3. පවුගල් රුචිය 

 



• ගෙවත්තක ගබෝෙ නිපදවා ෙන්ගෙ පවුගල් ආහාර අවශයතාවය සඳහා. පවුගල් එක් එක් සාමාජිකයන්ගේ 
කැමැත්ත එකිගෙකාගෙන් ගවෙස් ගවෙවා 

• ඒ නිසා ඔගේ ගෙවත්ගත සිටුවන්ෙ ගබෝෙ ගතෝරා ෙැනීගේදී පවුගල් සාමාජිකයින් වැඩිපර කැමති ගබෝෙ වර්ෙ 
ගතෝරා ෙන්ෙ අමතක කරන්ෙ එපා 

4. ආහාර සුරක්ිතතාවය හා ගපෝෂණීය විවිධත්ත්වය 

• ආහාර සුරක ි තතාවගේදී වසර පරාම ගබෝෙනිෂ්පාදෙ අඛ්ණ්ඩව ලබාෙත හැකිවීම වැදෙත්. එගස්ම ලබාෙන්ො 
නිෂප්ාදෙවල ගපෝෂණීයවිවිධත්වයක් ඇතිවෙ ගස් ගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරන්ෙ 

5. ඉඩකඩ 

 

• ගබෝෙ ගතෝරා ෙැනීගේදී තමන්ගේ ගෙවත්ගත් ගබෝෙ වොව සඳහා ලැබී තිගබෙ ඉඩකඩ පිළිබඳව සැළකිලිමත් 
විය යුතුයි 

• වො කිරීමට ලැබී තිගබෙ ඉඩකඩ ප්රමාණය හා ස්ථාෙය අනුව ගබෝෙ ගතෝරන්ෙ 

6. හිරුඑළිය 

• හිරුඑළිය ගබෝෙ නිෂ්පාදෙයට අවශයම සාධකයක්. ගෙවත්ගත් හැමතැෙකටම ලැගබෙ හිරුඑළිගේ තිව්රතාවය 
එක සමාෙ ෙැහැ 

• ඒ ඒ ආගලෝක තිව්රතාවයට ෙැලගපෙ ගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරා සිටුවිය යුතුයි 

7. ජල සැපයුම 

 

• එක් එක් ගබෝෙ වල ජල අවශයතාවය ගවෙස්. වර්ෂාගවන් ලැගබෙ ජලයට අමතරව අවශය විටක ගබෝෙ සඳහා 
ජලය සැපයිය යුතු ගවෙවා. 



• ගයාදාෙන්ො ජල ප්රභවයන් (ජලය ලබාෙන්ො ස්ථාෙ / ආකාරය), ලබාෙත හැකි ජල ප්රමාණය හා ජලය 
සපයෙ ආකාරයත් ගබෝෙ වර්ෙ ගත්රීගේදී වැදෙත් ගවෙවා. 

• ගෙවත්ගත් සිටුවීමට ගතෝරා ෙන්ො ගබෝෙ වර්ෙ ජල සැපයුමට උචිත විය යුතුයි. 
• ගබෝෙ මාරුවට උචිත වෙ පරිදි 

- නියඟ/ගසවෙ/ජලය ප්රියකරෙ ගබෝෙ 

- සහජීවි හා තරඟකාරී ගබෝෙ 

- ගකටි කාලීෙ හා දිගු කාලීෙ ගබෝෙ 

- ඖෂධ, රසකාරක හා විසිතුරු ශාක 

- ගකාළ ගපාගහාර හා ආවරණ ගබෝෙ 

- දැව හා තෘණ ගබෝෙ ගතෝරා ෙන්ෙ 

හිතකර ගබෝෙ සුංකලෙ 

 

 

• විවිධ ගබෝෙ රටා අනුෙමෙය කරමින් ගබෝෙසුංකලෙයන් ඇතිකල හැකියි. ගේ සඳහා ගතෝරාෙත යුත්ගත් 
හිතකර/මිශ්ර ගබෝෙයි. හිතකරගබෝෙ ගතෝරා ෙත්විට එක් ගබෝෙයක් වො කිරීගමන් අගෙක් ගබෝෙයට 
හානියක් සිදුවන්ගෙෙැහැ. 

ූක ෂම වායව හා භූමි පරිහරණයට ගබෝෙ සිටුවීම 

 

ඔබට ගෙවතු වොව සඳහා ලැබී තිගබෙ ඉඩකගඩන්එගහමත් ෙැතිෙේ ගෙවතු වොවට ඔබ ගයාදාෙන්ො 
ඉඩකගඩන් උපරිම ප්රගයෝජෙයක් ලැගබෙආකාරයට ගබෝෙ පිහිටුවීම වැදෙත්. 

ඒ සඳහා භූමිය වගේම අහස ගදසට ඇති ඉඩකඩ (සිරස්/වායව අවකාශය) උපරිම ගලස ප්රගයෝජෙයට 
ෙැගෙෙ ගලස ගබෝෙ ගතෝරා ෙැනීමත්, පිහිටුවීමත් අවශය ගවෙවා. 

ගේ සඳහා 



1. අතුරු/මිශ්ර /බහු ගබෝෙ 

2. බහු සථ්ර වො 

3. මැහි ගබෝෙ 

4. ගබෝෙ වැට 

1. අතුරු ගබෝෙ වොව 

• ගබෝෙ 2ක් හරි වැඩි ෙණෙක් හරි මාරුගවන් මාරුවට සකස ්කරෙ ලද ගේළි අනුව සමාෙ අවධාෙයකින් 
යුතුව එකම භූමිගේ වො කිරීමයි. 

මිශ්ර ගබෝෙ වොව 

 

 

• ගබෝෙ 2ක් හරි ඊට වඩා වැඩි ෙණෙක් හරි ගලස නිශච්ිත ගේළිසකස්කිරීමක් ෙැතිව එකම ඉඩකඩක මිශ්රව 
වො කිරීමයි 

බහු ගබෝෙ වොව 

• යේ භූමියක වසරක් ගහෝ යේ නියමිත කාලසීමාවක් තුල ගබෝෙ එකකට වඩා වැඩි සුංඛ්යාවක් වො කිරීමයි 

2.බහු සථ්ර වො 

• සිරස් අවකාශගේ විවිධ මට්ටේ ප්රගයෝජෙයට ෙනිමින් විවිධ ගබෝෙ වර්ෙ වො කිරීමයි 

3.මැහි ගබෝෙ 

• වැල් වශගයන් වර්ධෙය වෙ ගබෝෙ මැහි ගබෝෙ ගලස හැඳින්ගවෙවා. මැහි ගබෝෙ ලැබී තිගබෙ ඉඩකඩ 
උපරිමව ප්රගයෝජෙයට ෙැනීමට වැදෙත් ගවෙවා 

• මැහි ගබෝෙ වල වර්ධෙයට විවිධ මැහි වර්ෙසකස් කළ හැකි අතර නිවසට යාබදව ඇති දර මඩුවක වහලය වැනි 
වුහයක් වුවත් ගේසඳහා ප්රගයෝජෙයට ෙත හැකියි 

• ගබෝෙ වැට ඇතිකර ෙන්ෙ 
• ගමහිදී සිදුකළ යුත්ගත් සිරස් අවකාශගේඑක් එක් ස්ථර ආවරණය වෙ පරිදි ලැගබෙ ආගලෝකගයන් උපරිම 

ප්රගයෝජෙ ලබා ෙැනීම සඳහාගබෝෙ වර්ෙ ගතෝරාගෙෙ වො කිරීමයි 

ඉහළ ආවරණ ශාක 

එළවළු - මුරුුංො, කතුරුමුරුුංො, ගදල්, ගකාස් 

පලතුරු - ගේර, අලිෙැටගේර 
දැව - ගකාස්, ගකාගහාඹ 



මධයම ආවරණ ශාක 

පැගපාල්, ගකගසල්, වැල් අල, දඹල 

පහළ ආවරණ ශාක 

මිරිස්, මඤ්ගඤාක්කා, බඩඉරිඟු 

ගසවෙ ප්රිය ශාක 

අන්ොසි, ඉඟුරු, බතල, කුංකුුං 

කුසස්ිගේ වොව 

- එදිගෙදා ආහාර පිසීගේදී නිතරම වගේ අවශය වෙ කරපිුංචා, රේගේ, ගස්ර වැනි ගබෝෙ නිවගස් 
කුස්සිය අසලින්ම ඇති ඉඩකගේ වො කරන්ෙ 

- වැඩිපර ගතතමෙය ප්රිය කරෙ වැඩි අවධාෙයක් ගයාමුකර රැකබලා ෙත යුතු ගබෝෙත්කුස්සිය 
අසලින් වො කිරීම සුදුසුයි 

 
කාල කළමොකරණය සහ තාක්ෂණය 

 

• අවුරුද්ද පරාම අස්වැන්ෙ ලැගබෙ ආකාරයට ගෙවත්තක ගබෝෙ පිහිටුවීම හා ෙඩත්තු කිරීම සිදු 
කළයුතු ගවෙවා. 

• ගබෝෙයන්ගෙන් ගෙවත්ත පිරවීගේදී අපට ලැබී තිගබෙ සීමිත සේපත් ගමන්ම ඉඩකඩ ද 
කළමොකරණය කළ යුත්ගත් කාලානුරූපී වෙ ගලසයි. 

• එහිදී කන්ෙයට සුදුසු ගබෝෙ ගතෝරා ෙැනීම ගකගරහි ඔගේ අවධාෙය ගයාමු කිරීම වැදෙත්. 

කන්ෙයට සුදුසු ගබෝෙ ගතෝරා ෙන්ෙ 

• ඔබ ජීවත් ගවන්ගන් ගතත් කලාපගේ වුවත්වියළි කලාපගේ වුවත් වැඩිපර වැසි ලැගබෙගතත් 
කන්ෙයකුත් අඩුගවන් වැසි ලැගබෙවියළි කන්ෙයකුත් තිගබෙවා. 

• ගතත් කන්ෙය සඳහා වර්ෂාවට ඔගරාත්තු ගදෙ ගබෝෙත් වියළි කන්ෙය සඳහා නියඟයට ඔගරාත්තු 
ගදෙ ගබෝෙත් ගතෝරා ෙැනීමට වෙ බලාෙන්ෙ. 

 



ගබෝෙ මාරුව හා අතුරු ගබෝෙ ඇති කරන්ෙ. 

ගබෝෙ මාරුව 

 

• එකම භූමිගේ එකම ගබෝෙය දිගින් දිෙටම වො කළ විට ගබෝෙ වලට ගරෝෙ, පළිගබෝධ හානි 
පහසුගවන් ඇති ගවෙවා. 

• පගසන් ලබාෙන්ගන් එකම ගපෝෂක වර්ෙ නිසා පගස් සරුබව අඩුවී අස්වැන්ෙත් අඩු විය හැකියි. 

• ඒ නිසා කන්ෙගයන් කන්ෙයට සුදුසු පරිදි මාරුගවන් මාරුවට විවිධ ගබෝෙ වො කරන්ෙ. 

ගබෝෙමාරු සටහෙ 

 

වො කරෙ කන්ෙය 

පාත්ති පළමු ගදවැනි ගතවැනි සිේවැනි 

01 ගකාළ ගබෝෙ එළවළු අල රනිල 

02 එළවළු ගකාළ ගබෝෙ රනිල අල 

03 අල රනිල ගකාළ ගබෝෙ එළවළු 

04 රනිල අල එළවළු ගකාළ ගබෝෙ 



අතුරු ගබෝෙ 

 

• එකම භූමිගේ වුවත් සුදුසු පරිදි ගබෝෙ 2 ක් හරි වැඩි ෙණෙක් හරි මාරුගවන් මාරුවට සකස් කරෙ ලද 
ගේළි අනුව වො කිරීම සඳහා ගතෝරා ෙන්ෙ 

• කාලයට අනුකූලව තවාන් / පැළ ප්රචාරණය හා සිටුවීම කරන්ෙ 

• ඊලඟ කන්ෙය සඳහා අවශය පැළ නියමිත කාලයට සිටුවීම සඳහා ලබාෙත හැකි වෙ පරිදි තවාන්/පැළ 
ප්රචාරණය කර ෙැනීම කළ යුතුයි. 

• ගමගස් ලබාෙන්ො පැළ සුදුසු කාල සීමාව ආරේභයත් සමඟ බිේ සකස්කර සිටුවා ෙන්ෙ. 

• වර්ෂාව ලැගබෙ කාලය වෙ විට පැළ ගහාඳින් වර්ධෙය වී ඇති නිසා වර්ෂාවට ඔගරාත්තු දිය හැකියි. 

• කාලයට අනුකූලව ජල සේපාදෙය, ගපාගහාර ගයදීම, කේපාදු කිරීම සිදු කරන්ෙ. 

ජල සේපාදෙය 

• වර්ෂාගවන් ලැගබෙ ජලය ප්රමාණවත් ගොවෙඅවස්ථාවලදී ගබෝෙ වලට ජලය පිටතින් ලබාදිය යුතු 
ගවෙවා. අවශය ප්රමාණයට පමණක්ජලය සැපයීමත් වැදෙත්. 

• ජලය සැපයීමට වඩාත් සුදුසු වන්ගන්හිමිදිරිඋදගේ ගහෝ සවස් කාලගේය. ඒ නිසා හැකි සෑම විටකම 
උගද්ම එගහමත් ෙැතිෙේසවස් කාලගේදී ගබෝෙ වලට ජලය සපයන්ෙ. 

ගපාගහාර ගයදීම 

• මූලික වශගයන්ම ගෙවතු වොව සඳහා කාබනික ගපාගහාර ගයාදාෙන්ෙ. ඊට අමතරව අවශය ෙේ 
ගබෝෙගේ වර්ධෙ අවස්ථාව අනුව රසායනික ගපාගහාර ගයාදන්ෙ. 

කේපාදු කිරීම 

• නිසිකලට ගබෝෙ කේපාදු කරන්ෙ. විගශ්ෂගයන්ම අඹ වැනි පලතුරු ගබෝෙ වල ෙස තුළට අෙවශය 
ගලස ගසවෙ ඇතිවෙ වැඩී ඇති අතු ඉවත් කරන්ෙ. 

• ගදහි, ගදාඩේ ගබෝෙ වල දිය රිකිලි ඉවත් කරන්ෙ. ගරෝෙ හා කෘමි හානි බහුලව ඇති ශාක ගකාටස් 
කේපාදු කර ඉවත් කරන්ෙ 

යලි සැලසුේ කිරීම. 

• දිගින් දිෙටම ගබෝෙ හා අගෙකුත් අුංෙගෙවත්තට ඇතුලත් කිරීම සුදුසු ගවෙවා. වසර 5 ත් 10ත් අතර 
කාලයකදී ඔගේ ගෙවත්තයලි සැලසුේ කිරීම කළ යුතුයි 

• නිසි කාලයට අවශය ගද් කරන්ෙ. අද වැඩය ගහටට කල් ගොදමන්ෙ. 

• ගෙවත්ගත් සියළු කටයුතු කලට ගේලාවට ඉටු කිරීම වැදෙත්. ගෙවත්තක් පවත්වාගෙෙ යන්ගන් අගේ 
එදිගෙදා කටයුතුවලට අමතරවයි. 



• ඒ නිසාමපවුගල්හැගමෝගේම දායකත්වය ඇතිව ගෙවත්ත නිසි අයුරින් කළමොකරණය 
කරගෙෙපවත්වාගෙෙ යාම සඳහා අද කළ යුතු කාර්යය අදම ඉටු කරන්ෙ. 

• ගහටට කල් දැමීගමන් කළයුතු කාර්යයන් එකට ගොඩෙැසී කරෙත ගොහැකි තත්ත්වයකට පත් විය 
හැකියි. 

 
ගභෞතික සේපත් කළමොකරණය සහ තාක්ෂණය 

• අපට ලැබී තිගබෙපස, හිරුඑළිය, ඉඩකඩ ජලයසීමිත ස්වභාවික සේපත් විදියට සලකන්ෙ පළුවන්. 

• ගෙවත්ගත්දී ගමම සේපත් සඳහා මුදල්මය වටිොකමක් ෙැහැ. 
• අපට ලැගබෙ ගේසීමිත ස්වභාවික සේපත් ටිකගෙවත්ගතන් උපරිමනිෂ්පාදෙයක් ලැගබෙ විදියට ගයාදාගෙෙ 

ප්රතිලාභ වැඩිකරෙැනීම තමයි ගභෞතික සේපත් කළමොකරණය විදියට හැඳින්ගවන්ගන්. 

පස 

පාුංශු කළමොකරණය 

• දිගින් දිෙටම ගබෝෙ වො කරෙගකාට පගස් සරු බව අඩුගවෙවා. ඒ වො කරෙ ගබෝෙ මඟින් පගස් තිගයෙ 
ගපෝෂක ද්රවය ලබාෙන්ෙ නිසා. 

• පස ගසෝදාගෙෙ යාමවළක්වන්ෙකටයුතුගයාදලාෙැත්ෙේ වැස්ස නිසා ගසෝදා පාළුවට 
ලක්ගවෙවා.එවිටගබෝෙවො කරලා සරුඅස්වැන්ෙක් ලබාෙන්ෙ බැහැ. 

• පාුංශු කළමොකරණය යන්ගෙන් අදහස් ගවන්ගන්දිගින්දිෙටම ගබෝෙ වොවට ගයාදාෙන්ෙ පළුවන් ගවෙ 
විදියට පස ආරක්ෂා කිරීම සහ පසනිරන්තරව ගපෝෂණයකිරීමයි. 

 
පස ආරක ්ෂා කිරීම 

• ගෙවතු පසක් නිසරු බවට පත්වීම පාලෙය කල ගොහැකි තරේ වූ ක්රියාවලියක්. 
• දිගුකාලීෙව අඛ්ණ්ඩ පරිශීලෙගේ ගයදීමත්, පස ගකගරහි ගෙවැසියන්ගේ අඩු අවධාෙයත් ගමයට ප්රධාෙ 

ගහ්තු ගවෙවා. 
• දර්ශීය සරු පසක පැතිකඩක පවතිෙ ස්ථීරභාවය ගබාගහෝ ගෙවතුවල දකින්ෙ ලැගබන්ගන් ෙැහැ. 
• ගෙවතු පස අගේ ජීවිත කාලය පරාවටම ගබෝෙ වො කරන්ෙ ගයාදාෙන්ෙවා. 



• අප වො කරෙ ගබෝෙ වලින් දිගින් දිෙටම සරු අස්වැන්ෙක් ලබාෙන්ෙ ෙේ අනිවාර්යගයන්ම ගෙවත්ගත් 
පස ආරක්ෂා කරෙත යුතුයි. 

• ගමහිදී පස ගසෝදාගෙෙ යාම වළක්වන්ෙ විවිධ ක්රම ගයාදාෙන්ෙ ගවෙවා. 

ශෂය විදයත්මක සුංරක්ෂණ ක්රම 

 

 

• වො කිරීමට ගබෝෙ ගත්රීගේ සිට අස්වැන්ෙ ගෙළා ෙැනීම දක්වා කාළය තුල කරනු ලබෙ හැම ගදයක්ම 
ක්රමවත්ව සිදු කිරීමයි. 

ගමහිදී 

• ශාක වියෙකින් පස රකින්ෙ. සෑම විටම පස මතුපිට ශාක වියෙක් තිගබන්ෙ ඉඩ හරින්ෙ. 
• වො කිරීම සඳහා මුළු ඉඩමම එකවර නිරාවරණය කරන්ෙ එපා. 
• වො ප්රගද්ශය පමණක් එළි කරන්ෙ. අෙවශය ගලස සෑම තැෙකම ඇති වල් උදළු ො දමන්ෙ එපා 
• වැස්ස වැඩිපර ලැගබෙ කාලයට අෙවශය ගලස පස බුරුල් කරන්ෙ එපා. 
• නියමිත පරතර අනුව ගබෝෙ වො කරන්ෙ. එවිට වර්ෂාවට පස ගකළින්ම නිරාවරණය ගවලා පස ගසෝදා 

ගෙෙ යාම අඩු ගවෙවා. 
• පිදුරු, දහයියා, ලී කුඩු, ගකාළ ගරාඩු, ගබෝෙ අවගශ්ෂ ආදිය වසුන් ගලස භාවිතා කර නිතරම පස ආවරණය 

කරන්ෙ 

යාන්ික ක්රම 

ගහල්මළු 

 

 

• පගස් මතුපිට බෑවුම වැඩි ගවෙගකාට ජලය ගේෙගයන් ෙලාගෙෙ යෙවා. පස ගසෝදාගෙෙ යෙ ප්රමාණය 
වැඩිගවෙවා. 

• ගහල්මළු ගයාදන්ගන් බෑවුම අඩු කරලා මතුපිට ජලය පසට උරා ෙැනීමට සැලැස්වීමටයි. 



ෙල්වැටි/ෙල්බැමි 

 

 

ගපාගළාව මට්ටමින් ඉහළට සිටිෙ විදියට ගපාගළාගේ බෑවුම හරහට ෙල්වැටි බැඳීම සිදුකළ හැකියි. 

ගේ සඳහා අවශය ෙල් ඔගේ ගෙවත්ගතන්ම සපයාෙත හැකි ෙේ ගේ ක්රමය වඩාත් සුදුසුයි. 

ජීවවැටි (ගදවැටි) 

 

• ගමහිදී බලාගපාගරාත්තු ගවන්ගන් ෙල් වැටියකින් ඉටු කරෙන්ෙ කාර්යය ශාක වැටියකින් ඉටුකර ෙැනීමටයි. 
• ඒ කියන්ගන් පස මතුපිටින් ෙලායෙ ජලයප්රමාණය අඩුකරලා ජලය වැඩිපර පසට උරාෙැනීමට සැලැස්වීම හා 

ගසෝදායෙ පස්රඳවාෙැනීම. ගමම ක්රමය ගසෝල්ට් ක්රමය (SALT= Sloping Agricultural Land Technology) 
ගලසද හැඳින්ගවෙවා. 

• ගදවැටි සකස්කර ෙැනීමට ේලිරිසීඩියා, කැලියැන්රා වැනි ශාක දඩු ගයාදා ෙැනීම සුදුසුයි. ගේ ශාක ෙයිට්රජන් 
වායුවතිර කරෙ නිසා පස සරු ගවෙවා. 

• සගමෝච්චඡ ගර්ඛ්ා ඔස්ගස් පස බෑවුේ වෙ ගලසට ලේභකව වැටියක් ගලස ළුං ළුංව ේලිරිසීඩියා සිටුවීගමන් ඉහත 
යහපත් ප්රතිඵල ලො කරෙත හැකියි. 

• ගකෝටු ගේළි ගදක අතර අඩි 1/2 සිට අඩි 2 දක්වා පරතරයක් තබාෙත හැකියි. ගේලිය තුල එක් එක් ේලිරිසීඩියා 
ගකෝටු අතරපරතරය ගසන්ටි මීටර් 15 කුත් ගකෝටුවක උස ගසන්ටි මීටර් 75 කුත් වීම සුදුසුයි 

• ගමගලස සිටුවනු ලබෙ පාුංශු සුංරක්ෂක වැටිකලින් කලට කේපාදු කර ගමම ේලිරිසීඩියා ගේලි අතරට ගයාදනු 

ලබෙ අතරකේපාදුඋසඅඩි 1 1/2 සිට අඩි 2 ක් පමණ විය යුතුයි. 

• ගමමවැටිගේ ගසෝදා යෙ පස් අුංශු සහ අගෙකුත්ඓන්ීය ගකාටස් සිරවීගමන් ෙලායෙ ජලයට ගභෞතික 
බාධාවක් ඉදිගවෙවා.ගමමඟින්ෙලා යෙ ජලගේගේෙය අඩු කරෙ අතර පාුංශු ඛ්ාදෙය ද අවම කරෙවා. 

• ගභෞතිකව හා රසායනිකව පස සුංවර්ධෙය කිරීගේ හැකියාවක් ේලිරිසීඩියා වලට තිගබෙවා. 
• ගමම ප්රගයෝජෙ එගලස සිදුගවමින් තිබියදීමනිපදවෙ ගකාළ සතුන්ගේ ආහාර සඳහා ගයාදා ෙැනීගමන් ඒකක 

බිේ ප්රගද්ශයකඵලදායීතාවය ඉහළ ෙැුංවිය හැකියි. 



පස ගපෝෂණය කිරීම 

 

• දිගින් දිෙටම ගබෝෙ වො කරෙ විට පගස් තිගබෙ ගපෝෂක ද්රවය ගබෝෙ වලින් ලබා ෙන්ො නිසා පගස් 
ගපෝෂක ද්රවය ප්රමාණය අඩු ගවෙවා. 

• තවදුරටත් ගබෝෙ වර්ෙ වො කිරීගමන් සරු අස්වැන්ෙක් ලැගබන්ගෙ ෙැහැ. 
• එම නිසාපස නිරන්තරගයන් ගපෝෂණය කළයුතු ගවෙවා. 
• ඒ සඳහා හැකි තරේ කාබනික ද්රවය පසට එක් කළ යුතුයි. 

කාබනිකගපාගහාර 

 

• දිරාපත්වෙසියළු දෑ කාබනික ගපාගහාර ගලස සරලව හැඳින්විය හැකියි. 
• කාබනික ගපාගහාර නිරන්තරව එක්කිරීම පගසහි ආරක්ෂාව හා ගපෝෂණය දිගුකාලීෙව රැඳීමට ගහ්තු 

ගවෙවා. 
• එවිටදිගින්දිෙටම ගබෝෙ වො කලත් ගහාඳ අස්වැන්ෙක් ලබාෙත හැකියි. 

කාබනිකගපාගහාර මඟින් පගස ්

 

• රසායනික ලක ෂණ දියුණු කරෙවා. (පගස් ආේලිකතාවය හා භාෂ්මිකතාව ගබෝෙ වොවට සුදුසු තත්ත්වයට 
පත් කරයි) 

• ගභෞතික ලක ්ෂණ දියුණු කරෙවා.(පගස් වුහය හා වයෙය දියුණු කරයි) 
• ජජව ක්රියාකාරීත්වය දියුණු කරෙවා. (හිතකර පාුංශු ජීවීන්ගේ සුංඛ්යාව වැඩි කරයි) 



කාබනික ගපාගහාර වර්ෙ 

1. සත්ත්ව ගපාගහාර 
2. ගකාළ ගපාගහාර 
3. ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර 
4. ෙැඩවිලි ගපාගහාර 

1. සත්ත්ව ගපාගහාර 

 

• ගොම, එළු හා කුකුල් ගපාගහාර ගෙවත්තට එක් කළ හැකියි. ගමම ගපාගහාර 
ගබෝෙවොකරෙපාත්තිවලටගහෝ වලවල්වලට ප්රමාණවත්පරිදිඑක්කරන්ෙ. 

• කුකුල් ගපාගහාර ගයාදා ෙන්ගන් ෙේ ගපාගහාර ගයාදා දිෙ තුෙක් පමණ ගෙවුනු පසු පැළ ගහෝ බීජසිටුවීම 
කළයුතුයි. 

• ගහාඳින්දිරාපත් වූ කුකුල් ගපාගහාර ගයාදා ෙැනීම වැදෙත්. 
• ගොම හා එළු ගපාගහාර වුවත් ගහාඳින් දිරාපත් වූ විට ගබෝෙ වොවට ගයාදා ෙත යුතුයි. 

2. ගකාළ ගපාගහාර 

 

• සෑම ගෙවත්තකින්ම වාගේ පහසුගවන් සපයාෙතහැකි ගපාගහාරක් තමයි ගකාළ ගපාගහාර. ඉක්මනින් 

දිරාපත් වෙ, වැඩි ගකාළ අස්වැන්ෙක්ඇති ේලිරිසීඩියා ශාක ගකාළ ගපාගහාර ලබා ෙැනීමට වඩාත් 
සුදුසුයි. 

• ේලිරිසීඩියාශාක වරින් වර කේපාදු කිරීගමන් ලැගබෙ ගකාළ, ගපාගහාරවීමට පසට යට කළහැකියි. 
• කැේගපටියා, පිල, කැකුණ, ඉපිල් ඉපිල්හා වල් ූරියකාන්ත වැනි ශාකවල අතුද ගකාළ ගපාගහාරක් ගලස 

ගහෝ ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාරගලස සෑදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකියි. 



3. ගකාේගපෝසට්් ගපාගහාර 

 

• වැඩි ඉඩකඩක් සහිත ෙේබද ප්රගද්ශවලදී ෙේ සත්ත්ව ගපාගහාර (ගොම, එළු හා කුකුල් ගපාගහාර) 
අපහසුවකින් ගතාරව ලබාෙත හැකියි. 

• එගහත් ඔබ ජීවත් ගවන්ගෙ ොෙරික පරිසරයක ෙේ සත්ත්ව ගපාගහාර සපයා ෙැනීම අපහසු විය හැකියි. 
• දිරාපත්වෙ ඕෙෑම ද්රවයයක් ගකාේගපෝස්ට් සෑදීම සඳහා ගයාදාෙත හැකියි. 

උදා :- 

- ගෙවත්ගත් එකතුවෙ වියළි ශාක පත්ර 

- ෙලවා දමනු ලබෙ වල් පැළෑටි 

- කුස්සිගයන් ඉවත්කරෙ එළවළු හා පලතුරු ගශ්ෂ 

- ගපාල් කුඩු හා ගත් ගකාළ 

- ලිගපන් ඉවත් කරෙ අළු 

- වැටවල් හා ෙස් කේපාදු කිරීගමන් ලැගබෙ ගකාළ 

- සත්ත්ව වසුරු 

ගකාේගපෝස්ට් කුළුණ 

• පහසුගවන් ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර සාදා ෙැනීම සඳහා ගකාේගපෝස්ට් කුළුණු සකස් කරෙත හැකියි. 
• ේලිරිසීඩියා ගකෝටු ළඟින් ළඟින් සිටුවා ෙැනීගමන් ගකාේගපෝස්ට් කුළුණක් සාදාෙත හැකිගවෙවා. 
• ේලිරිසීඩියා ගකෝටු ගවනුවට ගේ සඳහා ඉපිල් ඉපිල්, එරබදු වැනි ගකෝටු වර්ෙත්භාවිතා ගවෙවා. 

• මුළුතැන්ගෙයින්ඉවත්කරෙ අපද්රවයවගේම ගෙමිදුල අතුො එකතුවෙ ගකාළ ගරාඩුත්, ගෙවත්ගතන් ඉවත් 
කරෙ ගබෝෙ අවගශ්ෂත්දිෙපතාම ගේ ගකාේගපෝස්ට් කුළුණට දමන්ෙ. 

• සිටුවෙ ලද ඉනි පැළගේ ෙේ ඒවාද වරින්වර කපා ගකාේගපෝස්ට් කුළුණට එකතු කිරීමට ගහෝ ගකාළ 
ගපාගහාරක් ගලස භාවිතා කිරීමටගයාදාෙතහැකියි. 

• ගේ ගකාේගපෝස්ට් කුළුණ දිෙපතාම පිරවිය හැකි අතරම කලින් කලට එහි අඩිගයන් ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර 
ලබාෙත හැකියි. 

 

ගකාේගපෝසට්්බැරලය 

 

 



• බැරලයක් භාවිතගයන් ගකාේගපෝස්ට් නිපදවීම ඉඩකඩ ඉතා අඩු ොෙරික ගෙවත්තට වඩා සුදුසුයි. ගමය ඉතා 
සරල ක්රමයක්. 

• ගමමක්රමයට ගකාේගපෝස්ට් නිපදවීම සඳහා අඩිය සේපූර්ණගයන්ම ඉවත්කරෙ ලද බැරලයක් ගහෝ ගවෙත් 
භාජෙයක් භාවිතා කල හැකියි. 

• ගකාේගපෝස්ට් සාදෙ ක්ුද්ර ජීවීන්ගේක්රියාකාරිත්වයට ඔක්සිජන් වායුව ලබාදීම සඳහා බැරලගේ බඳ වගට්ට 
සිදුරු සකස්කළ යුතුයි. ගේ ආකාරයට සකසක්ළ ගකාේගපෝස්ට් බැරල් ඔබට ගවළඳගපාගලන් මිලදීෙැනීමටත් 
පළුවන්. 

• ගකාේගපෝස්ට් බැරලයට ගෙවත්ගත් එකතුවෙ ගකාළගරාඩු, මුළුතැන්ගෙයි අපද්රවය හා අළු දිෙපතාම එකතු 
කරන්ෙ. බැරලය තුළගකාේගපෝස්ට් නිපදවීමට ප්රමාණවත් තරේ ගතතමෙයක් ඇතිවෙ ගස් ජලය එකතු 
කරන්ෙ. 

• සති තුෙක් පමණ ෙතවුොට පසුව බැරලයගසන්ටි මීටර් 15ක් පමණ ගපාගළාගවන් ඔසවා ෙල් කිහිපයක් මත 
තබන්ෙ. එවිට ඒවෙ විටගකාේගපෝස්ට් බවට පත්ගවලා තිගයෙ ගකාටස ප්රගයෝජෙයට ෙත හැකියි. 

• බැරලය එගස්ම තිබියදී ගහෝ ෙැවත වරක් ගපර ගස් තබා අමුද්රවය පිරවීම හා වරින්වර 
ගකාේගපෝස්ට්ලබාෙැනීමකළහැකියි. 

4. ෙැඩවිලි ගපාගහාර 

 

ඔගේ ගෙවත්ගතත් ෙැඩවිලූන්/ෙැඩවිලි පස් දකින්ෙ ලැගබෙවා ෙේ එය ගෙවත්ගත් පස සරු බවට 
සාධකයක් 

ෙැඩවිලා 

- කාබනික ද්රවය දිරාපත් කරෙවා. 

- පස තුළ ගුල් හාරෙ නිසා පගස් වායු හුවමාරුව දියුණු කරෙවා. 

- ෙැඩවිල් පස් පසට ගපෝෂක ද්රවය එක් කරමින් පස සරු කරෙවා. 

- පාුංශු සුංඝටක කැබලි හා කුඩු කරවමින් ජීර්ණ කාරකගයකු ගලස ක්රියා කරෙවා. 
- ජජව උත්ගේරකයක් ගලස වැදෙත් ගවෙවා. 
- ගරෝෙ හා පළිගබෝධ වලින් ගබෝෙ ආරක්ෂා කරෙැනීමට උදේ ගවෙවා. 

ෙැඩවිලි ගපාගහාර නිෂ්පාදෙය 

සරල ක්රමයක් භාවිතා කරමින් ඔබට ෙැඩවිලි දියර ගපාගහාර හා ෙැඩවිලි ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර 
නිපදවා ෙත හැකියි 



ජලය 

 

• ජලය ගබෝෙ වොවට ෙැතුවම බැරි වටිො සේපතක්. ජලය ගොමැති තැෙ ෙස් වැල් වලට පැවැත්මක් ෙැහැ. 
• ගෙවතු වොගේදී අපට මූලිකවම වැදෙත් ගවන්ගන් වර්ෂා ජලයයි. ඒත් අපි හැගමෝගේම ගෙවත්තට ලැගබෙ 

වර්ෂාපතෙය එක වගේෙැහැ. 
• වර්ෂාව ලැගබෙ ප්රමාණය වගේම කාල සීමාවත් තමන් ජීවත්වෙ කෘි ගද්ශගුණික කළාපය අනුව ගවෙස් 

ගවෙවා. 
• ගේ නිසාම වියළි කළාපය, වියළි කන්ෙයසඳහාත් ගතත් කළාපය, ගතත් කන්ෙය සඳහාත් ගෙවත්තක ජල 

කළමොකරණගේදී අනුෙමෙය කළයුත්ගත් පරසප්ර කාර්යයන්. 

වියළි කළාපය/කන්ෙය 

• වියළි කලාපයට ගමන්ම ගතත් කලාපගේදී වුවත් වියළි කන්ෙගේදී වැස්ස ලැගබන්ගන් අඩුගවන්. 
• ගමහිදී වඩාත් වැදෙත් වන්ගන් ලබාෙත හැකිසීමිත ජල ප්රමාණය සුංරක්ෂණය කරෙනිමින් උපරිම 

නිෂප්ාදෙයකට දායක කරෙැනීමයි. ඒසඳහා විවිධ ක්රියාමාර්ෙ අනුෙමෙය කළ හැකියි. 

සුදුසු ගබෝෙ ගත්රීම 

 

• ගමහිදී කළ යුත්ගත් ස්වභාවගයන්ම වියළි තත්ත්ව සඳහා ඔගරාත්තුදීගේ හැකියාවක් ඇති ගබෝෙ වර්ෙ සිටුවීමට 
ගතෝරා ෙැනීමයි. 

• ෙැඹුරු මූල පද්ධතියක් සහිත ගබෝෙ වර්ෙ ගේ සඳහා සුදුසුයි. 
• රනිල ගබෝෙ නියුං තත්ත්ව වලට ගහාඳින් ඔගරාත්තු ගදෙවා. 
• ඒ නිසා මුරුුංො, කතුරුමුරුුංො, ගසෝයා ගබෝුංචි, ගබෝුංචි, මෑ වැනි රනිල කුලගේගබෝෙ වියළි කළාපීය 

ගෙවත්තට / වියළි කන්ෙයට වඩාත් සුදුසුයි. 



ගිල්වූපාත්ති වල සිටුවීම 

 

• පාත්තිය වගට්ටම වැටි දැමීගමන් ගිල්වූපාත්ති සකස්කර ෙත හැකියි. ගේ ආකාරයට පාත්ති සකස්කල විට 
ජලය බැස ගොයෙ නිසාපාත්තිය තුළ රඳවා ෙැනීමට පහසු ගවෙවා. 

ගපාල් ගලලි ආස්තරණ පාත්ති හා වළවල් සැකසීම. 

• ගපාල් ගලලි වල ගකඳි සහිත ස්වභාවය නිසා ගහාඳින් ජලය උරා ෙන්ෙවා. ඉන්පසු ගතතමෙය දිගු කලක් 
රඳවා තබාෙැනීගේ හැකියාව පවතිෙවා. 

• ඒ නිසා පාත්ති සැකසීගේදී ගහෝ වළවල් සැකසීගේදී ගපාල් ගලලි ආස්තරණයක් ගයාදා ෙත හැකියි. 

ගබෝෙඅවට ජලය සුංචිත කිරීම 
 

 

• විගශ්ෂගයන්ම ස්ිර ගබෝෙ (ගපාල්, අඹ) සඳහා ගමම ක්රමය වඩාත් සුදුසුයි. 

• ජලය සුංචිත කර ෙැනීමට කුඩා මැටි බඳුන් භාවිතා කල හැකියි. 

හිමිදිරිගේහා සවස ්කාලගේ ජලය සැපයීම 

• ගබෝෙ වලට ජලය සැපයීමට වඩාත් සුදුසු වන්ගන් හිමිදිරි උදය හා හවස් කාලයයි. 
• ඒ නිසා හැකි සැමවිටම උගද්ම එගහම ෙැතිෙේ හවස් කාලගේ ජලය ගයදිය යුතුයි. 



ගතත්කළාපය / කන්ෙය 

 

• ගතත් කළාපයට එගස්ම වියළි කළාපගේදී වුවත් ගතත් කන්ෙගේදී වැඩිපර වර්ෂාව ලැගබෙවා. 
• වැඩිපර ජලය රැදීම / ලැබීම ගබෝෙ වොවට සුදුසු ෙැහැ. ගමම අහිතකර තත්ත්වය මඟහරවා ෙැනීමට 

ක්රියාමාර්ෙ කිහිපයක් ෙත හැකියි. 

උස ්පාත්ති වල සිටුවීම 

• පාත්ති වගට්ටම කාණු දැමීගමන් උස් වූ පාත්ති සකස් කරෙත හැකියි. ගමගලස පාත්ති සකස් කර ෙත්විට 
ගහාඳින් ජලය බැස යෙවා. 

ජලයටසුංගේදී ගොවෙ ගබෝෙ ගත්රීම 

ඇතැේ ගබෝෙ ජලයට ඉතා සුංගේදියි. ගමවැනි ගබෝෙ ගතත් කළාපයට / කන්ෙයට වඩා සුදුසු ගබෝෙ ගොගේ. 

උසව්ූ මලූ / ගපෝච්චචිවල වොව 

 

• උස්වු මලූ හා ගපෝචිච්ච වල වො කිරීගමන් ජලය ගහාඳින් බැස යාමට සැලැස්විය හැකියි. 

මැහිභාවිතය 

• බිම සිටවූසහ ගපෝච්චචි වල / මලූ වොකළවැල් ගබෝෙසඳහා මැහි භාවිතා කිරීගමන් එම ගබෝෙ වලට 
වර්ෂාගවන් / පගස් ජලයරැඳීසිටීගමන් වෙ හානිය අඩුකරෙත හැකියි. 



හිරුඑළිය කළමොකරණය 

 

• හිරුඑළිය ගොමිගල් ලැගබෙ ෙමුත් ගෙවතු වොගේදී සීමාකාරී සාධකයක්. 

• ගබෝෙ වොවට අවශයම සාධකයක් නිසා ලැගබෙ සීමිත හිරුඑළිගයන් උපරිම ප්රගයෝජෙ ලැගබෙ ගලස 
ගෙවත්ත සැළසුේ කළයුතුයි.  

• ගේ සඳහා හිරුඑළිය උපරිමව ප්රගයෝජෙයට ෙැනීමට සුදුසුවෙ ගස් වො රටා අනුෙමෙය කිරීමත් පැළ සිටුවීමත් 
සිදුකරන්ෙ. 

• දකුණු ගහෝ ෙැගෙෙහිර දිශාවට ගයාමුවන්ෙටගෙවත්ත සැලසුේ කරන්ෙ. ගමවිට ගබෝෙ සඳහා වඩාත් හිතකර 
උදෑසෙ හිරුඑළිය ගෙවත්තටලැබීම අවහිර ගවන්ගෙ ෙැහැ. 

ලැගබෙහිරුඑළිගේ තීව්රතාවය මත තැෙට සුදුසු ගබෝෙ වො කරන්ෙ 

• අප වො කරෙ සමහර ගබෝෙ. (උදා. පලතුරු) හිරුඑළිය ප්රිය කරෙවා. ගබෝෙ/ගෙඩි හටෙන්ො ගබෝෙ) 
• තවත් සමහරගබෝෙ. (උදා. කිරි අල, ඉඟුරු, කහ) ගසවෙ තත්ත්ව යටගත් වුවත් ගහාඳින් වැගඩෙවා. 

• ගේ නිසා ගෙවත්ගත් එක්එක්තැන්වලට හිරුඑළිය ලැගබෙ කාලසීමාව හා තිව්රතාවය අනුව සුදුසු ගබෝෙ 
ගතෝරාගෙෙ වො කරන්ෙ. 

• දිගුකාලීෙ විශාල ශාක ගෙවත්ගත් උතුරු ගකළවරට වන්ෙට පිහිටුවන්ෙ. 
• දිගුකාලීෙ පලතුරු වැනි විශාල ශාක නිවසට ආසන්ෙව ගොසිටුවා ඉඩගේ වැටට ආසන්ෙව සිටුවීම 

විගශ්ෂගයන්ම ගසවෙ පාලෙයට වැදෙත් ගවෙවා. 
• හිරුඑළිය පාලෙගයන් වල් මර්දෙය හා තවාන් ජීවානුහරණය සිදු කර ෙත හැකියි. 
• ගෙවත්ත ශාක වියෙකින් ගහාඳින් ආවරණය වූ පසු කරදරකාරී ගලස වල් බිහිවීම ඉගේම අඩුගවෙවා. ඒ 

පහතම ස්ථරවලට හිරුඑළිය ලැබීම පාලෙය වෙ නිසා. 

ඉඩකඩ 

 

ඔගේ ගෙවත්තට ෙැලගපෙ පරිදි පහත ක්රියාමාර්ෙ අනුෙමෙය කිරීගමන් ගෙවතු වොවට ගයාදා ෙන්ො ඉඩකගඩන් 
උපරිම ප්රගයෝජෙ ලබාෙත හැකියි. 

 



- වැවිය හැකි සෑම ඉඩකම උචිත ගබෝෙ ඇතුලත් කරන්ෙ. 

හිරුඑළිය ලැගබෙ ඕෙෑම තැෙක් ගබෝෙ වොවටගයාදාෙත හැකියි. ලැගබෙ හිරුඑළිය ප්රමාණය සීමිත වූ 
විට සීමිත හිරුඑළියක්යටගත් වැගඩෙ ගබෝෙ ඒ ඒ තැන් සඳහා ගතෝරා ෙන්ෙ. 

උදා :-කිරි අල, ඉඟුරු ස්ථාෙයඅනුව සුදුසු ආකාරයට බඳුන් වල වො කිරීම ද කළ හැකියි. 

හිතකර පැළ ෙහෙයකට පරතර සපයන්ෙ. 

- පැළ අතර පරතරය ඉතා වැඩි වූ විට වොවට ගයාදාෙත හැකි ඉඩකඩ අපගත් යෙවා. වො බිගේ වල් 
පැළෑටි බිහිවීම වැඩි ගවෙවා. 

- පැළ වඩාත් කිට්ටුගවන් සිටවූ විට ගබෝෙ වල වර්ධෙය දුර්වල ගවෙවා. ගරෝෙ පළිගබෝධ වයාේත වීම 
ගකගරහිත් අස්වැන්ෙ ගකගරහිත් එය බලපාෙවා. 

- ඒ නිසා පැළ අතර හා ගේලි අතර සුදුසු පරතරයන් අනුව පැළ /බීජ සිටුවීම වැදෙත්. සැපයිය යුතු 
පරතරයගබෝෙ වර්ෙයඅනුව ගවෙස් ගවෙවා. 

කේපාදුවහා පඳුරු පාලෙය ඇති කරෙන්ෙ 

- අතුපතර විහිදී ඇති ශාක නිසි පරිදිකේපාදු කිරීගමන් ගෙවත්තට ලැගබෙ හිරුඑළිය වැඩිකර ෙත 
හැකිගවෙවා. ඒ සමඟමගබෝෙ වොවට වැඩි ඉඩක් ලබාෙත හැකියි. 

- පඳුරු දමෙ ශාකවල පඳුරු අවශය ප්රමාණයට පාලෙය කරෙත යුතුයි. ගමමඟින් ලැගබෙ අස්වැන්ෙ 
වැඩිකරෙත හැකියි. 

• ූක්ෂම වායුව හා භූමි භාවිතයකට වො ක්රම ගයාදාෙන්ෙ. 
• ඉඩකඩ සීමා වූ විට විකල්ප මාර්ෙ අනුෙමෙය කරන්ෙ. 

- ඉඩකඩ සීමා වූ විට ගහාඳම විකල්පයක්වන්ගන් සිරස් අවකාශය එෙේ අහස ගදසට ඉහළට ඇති 
ඉඩකඩප්රගයෝජෙයට ෙැනීම. ඒ සඳහාවිවිධ වො වුහ හා වො උපක්රම භාවිතා කළ හැකියි. 

- වො කුළුණ 

- නිර්පාුංශු වොව 

- වො ගබෝතල් 

- වො බඳුන් 

- වො රාක්ක 

- වො රාමු 

- විවිධ වූ උපස්ථර 

- වො බිත්ති 

 

 

 

1. වො කුළුණ 



 

• ගමයින් අදහස් වන්ගන් සිරස් පස් කුළුණක් සකස් කරගෙෙ එහි විවිධ ගබෝෙ වර්ෙ වො කිරීමයි. 

අවශය ද්රවය 

- ගලාකු ප්රමාණගේ ගපාලිසැක් මලූ 2 ක් ගහෝ ගපාලිතීන් බෑෙයක් 

- අඩි 7 1/2 ක් දිෙ අඟල් 4 ක් විශ්කේභයක් ඇති උණ බටයක් ගහෝ පැත්තක් වසෙ ලද පී.වී.සී. බටයක් 

- වැලි තාච්චචි 10 ක් 

- කුඩා ෙගඩාල් කැබලි තාච්චචි 4 ක් 

- අවශය ප්රමාණයට බඳුන් මිශ්රණය (මතුපිට පස්, ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර 1 : 1 මිශ්රණය) 

සාදාෙන්ො ආකාරය 

 

- ගලාකු ප්රමාණගේ ගපාලිසැක් මලූ 2ක් එක්කර මසා එක මල්ලක් සාදා ෙන්ෙ. 

- උණ ලීගේ අවසන් ෙැටය හැර ඉතිරි ෙැට අලවුංගුවකින් සිදුරුකර පරුක් ළඟ බුරුමයකින් විද සිදුරු 
කරන්ෙ. 

- උණ ලීය ගවනුවට පී.වී.සී. බටයක්භාවිතා කරන්ගන් ෙේ බටගේ එක් ගකළවරකින් අඟල් 6 

ක්දඅගෙක් ගකළවරින් අඟල් 12 ක්ද ඉතිරිවෙ ගස් බටගේ සර්පිලාකාරව සිදුරු විදෙන්ෙ. අඟල් 6ක් 
ඉතිරිකල ගකළවරහැකි ක්රමයකින් වසා ෙන්ෙ. 

- සාදාෙත් උණ ලීය / පී.වී.සී. බටය මල්ල ඇතුලට බස්සා හරි මැදට ගෙෙ අඩි 1 ½ ක් ගපාගලාව යටට 
යෙ ගස් ලීය සිටුවන්ෙ. 

- මල්ල පතුලට අඟල් 6ක් උසට ෙගඩාල් තට්ටුවක් ද ඉන්පසු අඟල් 6ක් උසට වැලි තට්ටුවක්ද 
ගයාදන්ෙ. 

- ඉන්පසු වො මිශ්රණගයන් මල්ල පරවා ෙන්ෙ. මිශ්රණය අෙවශය ගලස තද ගොකිරීමට වෙබලා 
ෙන්ෙ. 

- මල්ගල් අඩිගයන් අඩියට පමණ සිදුරු සාදා ෙන්ෙ. 

- උණ ලීය / පී.වී.සී. බටය මල්ලමුදුනින් අඩියක් පමණ එළියට තැබිය යුතු අතර ගේ ඔස්ගස් ගබෝෙ 
වලට අවශය ජලයගයදීම කල හැකියි. අවශය ෙේ දියර ගපාගහාරද ගේ ආකාරයට සැපයිය හැකියි. 

- ගේ ආකාරයට සකසා ෙත් වො මල්ගල් සිදුරුවල ගබෝෙ වොකල හැකියි. 

- කුංකුුං, නිවිති, ගොටුගකාළ, සාරණ ආදීපලා වර්ෙ ගමන්ම තක්කාලි, කරවිල, ස්ගට්රෝගබරි වැනි ගබෝෙ 
වර්ෙ වො කිරීමසඳහාත්වො කුළුනුභාවිතා කළ හැකියි. 

- වැල් යෙ ගබෝෙ සීමිතව සිටුවා ෙැනීමත් ඒ සඳහා ඉනි සහ ආරුක්කු පිටතින් සැපයීමත් වැදෙත් 
ගවෙවා. 



නිර්පාුංශුවොව 

• නිර්පාුංශු වොව කියලා කියන්ගන් ගේ ක්රමයට ගබෝෙ වො කරද්දී වො මාධය විදියට පස් භාවිතා කරන්ගන් 
ෙැති නිසා. 

• ශාක වැගඩන්ෙ අවශය වෙ සමබර ගපෝෂක අඩුංගුජල ද්රාවණයක් තමයි ගමහිදී භාවිතා කරන්ගන්. ගේ ක්රමයට 

විගශ්ෂගයන්ම කුංකුුං, සලාද වැනි ගකාළ එළවළු පහසුගවන් වො කරෙන්ෙ පළුවන්. 

• අපට වො කරන්ෙ ලැබිලා තිගයෙ ඉඩකඩ සීමාසහිත අවසථ්ාවලදී ගේ ක්රමය ගහාඳ විකල්පයක්. තට්ටු ගෙයක 

හිරුඑළිය වැගටෙ ඉඩකඩතිගයෙ තැෙක හරි, ගකාන්ීට් ස්ලැේ එකක් උඩ හරි තියලා ගේ වොව ෙඩත්තු 
කළහැකිවීම විගශ්ෂ වාසියක්. 

අවශය ද්රවය 

- ෙයිගලෝන් දැල්/ග්රීන් ගෙට් කැබැල්ලක් (ගසන්ටි මීටර් 75x15 ) 

- ගසන්ටි මීටර් 45X40X 35 ප්රමාණගේ සෘජුග ෝේ ගපට්ටියක් (පියෙ සහිතව) 

- ගසන්ටි මීටර් 10 ක් පළල ගසගලෝගට්ේ කැබැල්ලක් (මීටර් 2) 

- ජලය ලීටර් 40 

- ඇල්බට් ගපාගහාර ග්රෑේ 80 

- ගපට්ටිගේ පියගන් සිදුරු කැපීම සඳහා තියුණු පිහියක්/ආයුධයක් 

- විශ්කේභය ගස.මී. 6-7 ක් හා උස ගස.මී. 8-10 වෙ ගෙට් කේ ඩිස්ගපෝසබල් කේ 6 ක් (ඉවතලෙ 
ේලාස්ටික් ගකෝේප) 

- නිගරෝී තවාන් පැළ 6 ක් (උදා : සලාද) 

- ජීවානුහරණය කරෙත් ගකාහුබත් 

1. මුලින්ම සෘජුග ෝේ ගපට්ටිගේ පියෙගෙෙ එහිසිටුවෙ ගබෝෙයට අවශය පරතරය සිටිෙ ගස ්(උදා : සලාද හා 
ගකාළ එළවළු සඳහා ගසන්ටිමීටර් 15 පරතරයට ගපට්ටිය දිගේ සිදුරු ගේලි 3ක් හා ගසන්ටි මීටර් 
20ක්පරතරයට ගපට්ටිය පළල අතර සිදුරු ගේලි 2ක් වෙ ගස් සලකුණු කර) ගෙට්කේ/ඩිස්ගපෝසබල් කේ 6ක් 
රැඳවිය හැකි ගස් සිදුරු ගසන්ටි මීටර් 6-7 විශ්කේභයටකපා ෙන්ෙ. 

2. වායු හුවමාරුව සඳහා පියගන් මැද ගකාටස්ගසන්ටි මීටර් 5 ක පමණ සිදුරු 1 ක් ගහෝ 2 ක් කපා විවෘතව 
තබන්ෙ. (ඒවායින්මදුරුවන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට මදුරු දැල් කැබැල්ලක් සවි කරන්ෙ) 

3. සෘජුග ෝේ ගපට්ටිය (පියෙ රහිත) ගෙෙඑයින් ජලය කාන්දුවීම වැළැක්වීමට කළු ගපාලිතීෙය ගපට්ටිය ඇතුගල් 
පතුලට හාපැතිවලට ගහාඳින් ගහ්ත්තු කර මුදුගෙන් බාහිරව ද ගසන්ටි මීටර් 7.5 - 10 ක් පමණබාහිර පැත්තට 
වෙ ගස් තබා ගසගලෝගට්ේ පටිගයන් ගපට්ටිගේ බාහිරින් වගට්ට අලවාෙන්ෙ. 

4. අලවෙ ලද ගපාලිතීෙය පිරිසිදු ජලගයන් ගසෝදන්ෙ. 

5. ඉන් පසුව ඇල්බට් ද්රවණය ගෙෙ (ග්රෑේ 80 ජලය ලීටර් 40 ක් දියකර සාදාෙත්) ගපට්ටිගේ උසින් 2/3 ක් පමණ 
වෙතුරු පරවා ෙන්ෙ 

6. ඊළෙට සිදුරු සකසාෙත් පියෙ ගපට්ටිය උඩින් තබන්ෙ. 
7. අෙතුරුව ගෙට් කේ/ඩිස්ගපෝසබල් කේ ඇතුලට දැල් කැබැල්ලක් තබා ගකාහු බත් පරවා ෙන්ෙ. 
8. ඊලෙට තවාගෙන් ලබාෙත් පැළ සිටුවාගෙෙ එම ගෙට් කේ/ඩිස්ගපෝසබල් කේ සෘජුග ෝේ ගපට්ටිගේ පියගන් 

සිදුරුවලට බහාලන්ෙ. 
9. දැන් එම පැළ සිටුවා ඇති ගෙට් කේවලපතුල ගසන්ටි මීටර් 2-5 ක් පමණ පහළගකලවරින් එම ද්රාවණගේ ගිල්වී 

තිගබෙ පරිදිඅවශය ෙේ ඇල්බට් ද්රාවණය එකතු කිරීමගහෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරන්ෙ. 
10. ගේ විදියට සකස් කරෙත්ත පැළ සහිත ගපට්ටිය ආරක ි ත ෙෘහයක තැන්පත් කර ඉදිරි ෙඩත්තු කටයුතු 

සිදුකිරීමට පියවර ෙන්ෙ. 
11. ආරක ි් ත ෙෘහයක් ගොමැති විට විවෘත පරිසරගේ තබා වුවත් ගමය ෙඩත්තු කරන්ෙ පළුවන්. 
12. ගමම පැළ සති 2-3 ක් පමණ වයස් වෙවිටමුල් පද්ධතිය ගෙට් කේ එගක් සිදුරු වලින් එළියට ඇවිත් ගපෝෂක 

ද්රාවණගේ ගිලිලාතිගයෙවා ඔබට දැකෙන්ෙ පළුවන්. ගේ අවස්ථාගේදී කේ එගක් ඉදලා ගසන්ටි මීටර් 2.5 ක් හා 
පහතින් ඇති මුල් ගිලී තිගබෙ පරිදිද්රාවණ මට්ටම සකස් කරෙන්ෙඕෙ. එවිට උඩ තිගයෙ මුල් වලින් අවශය 
වාතය (ඔක්සිජන්) ලබා ෙැනීමටත් පහළගිලී ඇති මුල් වලින් ගපෝෂක හා ජලය ලබාෙැනීමටත් පළුවන් 
ගවෙවා. 

13. ගේ විදියට තබා ෙනිමින් අපි වො කරෙ ගබෝෙය අනුවත්, ඒ ගබෝෙගේ වර්ධෙ අවධිය අනුවත් ගපෝෂක 
ද්රාවණගේ මට්ටම ෙඩත්තු කරන්ෙ ඕෙ. 



14. අපි වො කරන්ගන් සලාද ෙේ අස්වනුගෙළන්ෙ යෙ අවධිය දක්වා (සති 6) ගපට්ටිගේ ද්රාවණය සාමාෙයගයන් 

ප්රමාණවත්ගවෙවා. ඊට වැඩිගයන් කල් තියාෙන්ෙ ගබෝෙයක් ෙේ සති 4-6 කට වතාවක් නියමිතසාන්ද්රණය 
සහිත ගපෝෂක ද්රාවණයකින් මාරු කරන්ෙ ඕෙ. 

15. අපි හිගටේගව කුංකුුං පැළ ෙේ සති 4-6 කට විතර පස්ගස් සති 2-3 කට සැරයක්අස්වැන්ෙ ගෙළාෙන්ෙ 
පළුවන්. 

 
ගබෝෙ වොව 
 
අල ගබෝෙ 

 
 
අල ගබෝෙ වලට ගෙවත්තක විගශ්ෂ තැෙක් හිමි ගවෙවා. අල ගබෝෙ වයාුංජෙක් විදියටසකස් කරෙත 
හැකි ගවෙවා වගේම බත් ගවනුවට ආගද්ශක ආහාරයක් ගලසත් ප්රගයෝජෙවත්ගවෙවා. ඒ කියන්ගන් 
අපට බත් ගේලක් ගවනුවට අල වර්ෙයක් තේබා ප්රධාෙ ආහාරයක්ගලස සකස් කර ෙත හැකියි. ඉඩගේ 
සරු බව ටිකක් අඩු වුවත් යේ තරමක ගහෝ ඵලදාවක්ලබාදීම අල ගබෝෙ වල විගශ්ෂ ලක ්ෂණයක්. වො 
කළ හැකි එක් එක් අල වර්ෙ වලට එක්එක්ගකො දක්වෙ රුචිකත්වය ගවෙස්. අගේ කැමැත්ත අනුව 
අවශය අල වර්ෙ වොකරෙන්ෙ පළුවන්.ගේ අල වර්ෙ ගවෙත් ගබෝෙත් සමඟ වො කරෙත හැකිවීම 
විගශ්ෂගයන්මඉඩකඩ සීමිත ගෙවත්තකට වැදෙත් ගවෙවා. 
 

මඳක්අතු ගබගදෙ මඤ්ගඤාක්කා වර්ෙ සමඟ අතුරු ගබෝෙ විදියට මුුං, උඳු, කේපි, ගසෝයාගබෝුංචි වගේ 

ගකටි කාලයකදී අස්වැන්ෙ ගෙළා ෙත හැකි ගබෝෙත්, තක්කාලි, බුිටාගවෝ, ගබෝුංචි, වට්ටක්කා, 
පිපිඤ්ඤා වැනි එළවළු වර්ෙත් වො කරෙත හැකියි.අලගබෝෙ සිටුවෙඅවස්ථාගේදීම ඒවා අතර ගේ ගබෝෙ 
වො කරන්ෙ පළුවන්. 
 
සමාෙයගයන් අල ගබෝෙ වලින් අස්වැන්ෙ ෙන්ෙ ටිකක් කල්ෙත ගවෙවා. ෙමුත් ඊට කලින්අතුරු ගබෝෙ 
වල අස්වැන්ෙ ගෙළාෙන්ෙ පළුවන්වීම විගශ්ෂ වාසියක් ගබාගහෝමයක් අල ගබෝෙගසවෙ ප්රිය කරෙවා. ඒ 
නිසා ගවෙත් ගබෝෙ වො කිරීම ගහ්තුගවන් ගසවෙ වී ඇතිස්ථාෙයක වුවත් ගේ ගබෝෙ වො කරන්ෙ 
පළුවන්. ගකගසල් ෙස් අතගර් අතුරු ගබෝෙයක්ගලසත් වො කළ හැකියි. 
 

 

 
වො කළ හැකි අල ගබෝෙ වර්ෙ. 



 

 
 

- මඤ්ගඤාක්කා 

- බතල 

- ෙහල වර්ෙ 

- වැල් අල 

- ඉන්ෙල 

 
එළවළු 

තක්කාලි, බටු, මිරිස් වාගේ සමහර එළවළු බීජ ඉතා කුඩා නිසා ඒවා ගකලින්ම ක්ගෂ්ත්රගේහිටවන්ෙ 
ෙන්ෙ බැහැ. ඒවා තවාන් කරලා ලබාෙන්ෙ පැළ තමයි සිටුවා ෙන්ගෙසමහර බීජ, තවාන් ගොදා 
ගකලින්ම ක්ගෂ්ත්රගේ සිටුවා ෙන්ෙ පළුවන්. තවත් සමහර ගබෝෙ වල සිටුවන්ගන් දඩු කැබලි ගහෝ අතු 
රිකිලිපැළ සිටුවිය යුතු ගබෝෙ. 
 

 
- කතුරුමුරුුංො 

- බටු 

- මිරිස ්

- තක්කාලි 

- මාළුමිරිස ්

- සලාද 

- බීට් 

- ගෙෝගකෝල් 

- ලීක්ස් 

- ගෙෝවා

 
ගකලින්ම බීජ සිටුවිය හැකි ගබෝෙ. 

 

මෑ   වැටගකාළු 



ගබෝුංචි   බණ්ඩක්කා 
දඹල   තේපලා 
පගතෝල  කැරට් 

කරවිල   පිපිඤ්ඤා 
වට්ටක්කා  නිවිති 

 

දඩු කැබලි ගහෝ අතු රිකිලි වලින් සිටුවෙ ගබෝෙ 

 

කුංකුුං   ගොටුගකාළ 
මුකුණුවැන්ෙ  ගතබු 

ගකාහිල  නිවිති 
මඤ්ගඤාක්කා  සාරණ 

බතල   ගෙඳ 

ගෙවත්ගත් සිටුවාෙන්ෙ එක සැගර්කට පැළ ගොඩක් ඕෙ ගවන්ගන් ෙැහැගෙ.ඒ නිසා විගශ්ෂගයන් 
තවාන් පාත්ති සකස් කිරීමක් අවශය ගවන්ගෙත් ෙැහැ . 
 
බීජ පැළ කරෙන්ෙ අපටවිවිධභාජෙ ගයාදා ෙන්ෙ පළුවන්. ඒවා ගෙදරින්ම 
එගහමෙැත්ෙේඅගේවටපිටාගවන්ම සපයා ෙන්ෙපළුවන් . 
 
තවාන් දැමීම හා පැළ ගරෝපණය කිරීම සඳහා ගයාදා ෙත හැකි විවිධ බඳුන් වර්ෙ. 
 

 

 

- කිරිපිටි උර 

- ගපාල් කටු (උදා :- ගයෝෙට් ගකෝේප, අයිස්ක්රිේ බඳුන්) 

- කඩදාසි බඳුන් 

- ගකගසල් පට්ටා බඳුන් 

- බිඳුනු වළුං, කිරි හට්ටි 



- ලී ගහෝ කාේගබෝේ ගපට්ටි 

- තවාන් තැටි (ගවළඳගපාගලන් ලබාෙත හැක) 
ගේ ගකායි භාජෙය/භාජෙ ගයාදා ෙත්තත් ජලය ගහාඳින් බැස යන්ෙ පතුගල් සිදුරු සකස් කරෙන්ෙ ඕෙ. 
 

බඳුන් මිශ්රණය. 

 

මුලින්ම කරන්ෙ ඕෙ අපි සකස් කරෙත්ත භාජෙය/භාජෙ බඳුන් මිශ්රණගයන් පරවා ෙන්ෙ එක 
ගකාගහාමද අපි බඳුන් මිශ්රණය හදා ෙන්ගන් ?ෙල්මුල් ඉවත් කරලා ගහාඳින් කුඩු කර ෙත්ත මතුපිට පසුයි, 

ගොම එගහමත් ෙැත්ෙේවියළි ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාරයිසමාෙප්රමාණවලින්අරගෙෙ හදාෙත්ත 
මිශ්රණයක්බඳුන් පරවන්ෙ ගයාදාෙන්ෙ පළුවන්. ගේ බඳුන් මිශ්රණය ජීවානුහරණය කරලා ෙන්ෙ පළුවන් 
ෙේ ගොඩක් ගහාඳයි. එගහම කලාම තවාගන්දී දිලීර ගරෝෙ වාගේ ගරෝෙ හැදිලා පැළ මැරිලා 
යෙඑකවළක්වාෙන්ෙ පළුවන්.ෙටෙ උණුවතුර, බඳුන් මිශ්රණය ගහාඳින් ගතමීයෙ විදියට ගයාදා 
ෙැනීගමන් පහසුගවන් ජීවානුහරණය කරෙන්ෙ පළුවන්. 
 

බීජ ගයදීම. 

 
 

තවාගන් / භාජෙගේ ඇති පස තුනී කරලා ඒ මත බීජ තුනීවට තැන්පත් කරන්ෙ. ඊට උඩින්ගසන්ටිමීටර් 1 

- 2 ක් වෙ ගස් සියුේ පස් තට්ටුවක් දමා වසා දමන්ෙ ඕෙ. 

ක්ගෂ්ත්රගේසිටුවීමට,එගහමත් ෙැතිෙේ තවාන් දැමීමට ඉස්සරගවලා බීජවල අවශයතාව අනුව පැය 2 සිට 

12ක් පමණ දක්වා ඒවා ජලගේ ගිල්වා තබන්ෙ.ජලය උරාෙත් පසු බීජප්රගරෝහණයට අවශය වෙ 

ගතතමෙය, වාතය හා උණුසුම ලැගබන්ෙට භාජෙයකට දමා වසාතැබීගමන් පැලවීම ඉක්මන් කරෙන්ෙ 
පළුවන්. හැබැයි දිෙටම ජලගේ ගිල්වා තැබුගවාත්බීජ ටික කුණු ගවන්ෙ පළුවන්. ගේ විදියට හදාෙන්ෙ 
පැළ තමයි අපි ක්ගෂ්ත්රගේසිටුවන්ෙ ෙන්ගන්. ගබෝෙ වර්ෙය අනුව තවාගන් තිබිය යුතු කාලය ගවෙස් 
ගවෙවා. ගසවගන්තවාන් කරලා තිබුෙ පැළ ගකලින්ම ක්ගෂ්ත්රගේ සිටුවන්ගන් ෙැහැ. පැළ ටිගකන් 
ටිකඅේවට හුරු කරන්ෙ ඕෙ. එගහම ගොකගළාත් ගකලින්ම තද අේවට නිරාවරණය වීගමන් 
පැළමැලවිලා මැරිලා යන්ෙ වුෙත් ඉඩ තිගයෙවා. ඒ නිසා දිෙපතා ටිගකන් ටික සෘජුහිරුඑළියට 
නිරාවරණය කිරීගමන් පැළ දැඩි කරෙන්ෙ ඕෙ. 

 

 

කුට්ටි තවාන් 



තවාගෙන් පැළ උදුරලා ෙැවත සිටුවෙ විට පැළවල මුල් කැඩිලා වර්ධෙය බාල ගවන්ෙ ඉඩතිගයෙවා. 
කුට්ටි තවාෙක බීජ පැලකර ෙත්ගතාත් ෙැවත සිටුවීගේදී ඇතිගවෙ හානියඅඩු කරෙන්ෙ පළුවන්. ගේ 
ක්රමයට සකස් කර ෙත්ත පැළ පගසන් ගොෙලවා පස්කුට්ටියක් විදියට තිගයද්දීම සිටුවාෙන්ෙ පළුවන්. 

 
කුට්ටි තවාෙක් සකස ්කර ෙැනීම. 

 
 

මිශ්රණය. 

මතුපිට පස් හා ගහාඳින් දිරාපත් වූ ගොම ගකාේගපෝස්ට් ගපාගහාර 1 : 1මතුපිට පසුයි ගහාඳින් දිරාපත්වූ 
ගකාේගපෝස්ට් ගොම ගපාගහාරයි සමාෙ ගකාටස් වලින් අරගෙෙ ගහාඳින් කුඩුකර ෙන්ෙ. 
 
මතුපිට පගස් මැටි ෙතිය වැඩි ෙේ වැලි ටිකකුත් එකතු කර ෙන්ෙ ඕෙ.ඊලඟටගේ මිශ්රණයට වතුර දාලා 
කුට්ටි කපන්ෙ පළුවන් පදමට අො ෙන්ෙ. ජලය ඕෙවටවැඩිය ගයදුගවාත් අොෙන්ත මිශ්රණය ගේගලෙ 
ගකාට ෙල් වගේ තද ගවලා මුල් ඇදීමඅපහසු ගවන්ෙ ඉඩ තිගයෙවා. ඒ නිසා අවශය තරමට පමණක් 
වතුර දාන්ෙ වෙබලා ෙන්ෙ. 
 
මුලින්ම ගපාගළාව සමතලා තැෙක් ගතෝරාගෙෙ වැලි තට්ටුවක් හරි දහයියා තට්ටුවක් හරි හිල් තිගයෙ 
ගපාලිතීෙයක් හරි අතුරන්ෙ. 
 

ඊටපස්ගස් අොෙත්ත තවාන් මිශ්රණය ගසන්ටි මීටර 10-12 ක් විතර උසට තිගයන්ෙමීටරයක් විතර දිෙ 
පළල තිගයන්ෙ (තමන්ගේ අවශයතාවය අනුව) හරි හතරැස්ව තුනීකරන්ෙ ඕෙ. 
 

ගේ සඳහා ගසන්ටි මීටර 10-12 ක් උස මීටරයක් දිෙ පළල ඇති ලී රාමුවක් ගයාදා ෙන්ෙ පළුවන් ෙේ 
වඩාත් ගහාඳයි. 
 
ලෑල්ලක ආධාරගයන් මතුපිට සමතලා කරෙත යුතු අතර මිශ්රණය පමණට වඩා තද ගොකළ යුතුයි. 

ගේවිදියට හතරැස්වට සකස් කර ෙත්ත මැටි මිශ්රණය පැය 24 ක් විතර ගේගලන්ෙ ඇරලාගසන්ටි මීටර 10 

X 10 ප්රමාණගේ කුඩා හතරැස් කුට්ටිවලට ගවන් වෙ ගස්පිහිතලයකින් කපා ඒ විදියටම තිගයන්ෙ අරින්ෙ. 

හතරැස් කුට්ටිවල මැද ගසන්ටි මීටර් 1/2 ෙැඹුරට පැළ කිරීමට අවශය බීජ දමා තවාන් මිශ්රණගයන් සිදුර 
වසා දමන්ෙ. 
 
ඊට පස්ගස් බීජ පැලගවෙ ගතක් පිදුරු එගහමත් ෙැත්ෙේ ගේලිච්චච තණගකාළ වලින් තවාෙ ආවරණය 
කරලා වතුර දාන්ෙ ඕෙ. 
 
බීජ පැල වුොට පස්ගස් වසුෙ ඉවත් කරලා ගසවෙ ලබා ගදන්ෙ ඕෙ. වැස්ගසන් තවාෙ ආරක ්ෂා කර 
ෙැනීමත් වැදෙත්. 
 
පැළනියමිත ප්රමාණයට වැඩුණට පස්ගස පිහිතලයක ආධාරගයන් පස් කුට්ටි පරිස්සමින්ගවන්කරලා පස් 

කුට්ටියක් විදියට තිගයද්දීම සිටුවා ෙන්ෙ පළුවන්. තවාන් ගොදාගකලින්ම සිටුවා ෙන්ෙ පළුවන්. ගබෝුංචි, 

වට්ටක්කා, බණ්ඩක්කා වැනි ගබෝෙ වුෙත්කුට්ටි තවාෙක වැගඩන්ෙ සලස්වන්ෙ පළුවන්.වැස්ස 



ලැගබන්ෙ පටන් ෙන්ෙවත් එක්කමගක්ෂ්ත්රගේ සිටුවා ෙැනීගමන් සමාෙයගයන් ඒ ගබෝෙගේඅස්වැන්ෙ 
ගෙළෙ කාලයට ඉස්සරගවලා අස්වැන්ෙ ගෙළාෙත හැකිගවෙවා. 

 

බිේ සැකසීම. 
 

 
පැළසිටුවන්ෙ කලින් වල් පැළෑටි ඉවත් කරලා භූමිය පිරිසිදු කරෙන්ෙ ඕෙ. ඊට පස්ගස්ගසන්ටි මීටර් 20-

30 ක් විතර ෙැඹුරට පස් බුරුල් කරලා ෙල් මුල් වගේ රළු ගකාටස්ඉවත් කරගෙෙ, කැට ගපාඩි කරලා පස 
සියුේව සකස් කරෙත යුතුයි. තමන්ගේ ඉඩගේ තිගයෙඉඩකඩ, පගස් ජලය බැසයාගේ හැකියාව, සිටුවෙ 
ගබෝෙය වාගේ කරුණු ෙැෙ සැළකිලිමත්ගවලා පාත්ති සකස් කරගෙෙ හරි එගහමත් ෙැත්ෙේ පාත්ති 
සකස් කිරීමක් ෙැතිවගකලින්ම වළවල් සකස් කරලා ගබෝෙ සිටුවා ෙන්ෙ පළුවන්. 

 
පාත්ති දැමීම 

පාත්තිවර්ෙ ගදකක් තිගයෙවා. උස් පාත්ති සහ ගිල්ලූ පාත්ති වශගයන් ගේ ගකායි පාත්තියහදන්ෙත්, 
ඉස්සර ගවලාම බුරුල් කරෙත් පගස් කැට ගපාඩිකරලා ෙල්මුල් ආදිය ඉවත්කරෙන්ෙ ඕෙ. 
 

උස ්පාත්ති 

 
උස්පාත්ති සකස් කර ෙත්තම ගහාඳින් ජලය බැස යෙවා. විගශ්ෂගයන්ම ගතත් කලාපගයත් 
වියළිකලාපගේ වැස්ස වැඩි, මහ කන්ෙගේදීත් උස් පාත්ති සකස් කර ෙැනිම සුදුසුයි. එගහමෙැති වුගොත් 
වැස්ස වැඩිපර ලැගබෙගකාට වතුර වැඩි ගවලා වොව අසාර්ථක ගවෙවා. ජලවහෙය දුර්වල තැන්වලත් 
උස් පාත්ති සකස් කරෙන්ෙ ඕෙ. වල් අයින් කරලා පස බුරුල්කර ෙත්තට පස්ගස් කැට ගපාඩි කරලා ෙල් 

මුල් ආදිය ඉවත් කරෙන්ෙ ඕෙ. ඊට පස්ගස්ගසන්ටි මීටර් 90 ක් විතර පළලට උස්වූ පාත්ති සකස් 
කරෙන්ෙ පළුවන්.පාත්තියවගට්ටමකාණු සකස් කරෙන්ෙ ඕෙ. 
 

ගිල්ලු පාත්ති 

 



වියළිගද්ශගුණයක් පවතිෙ, වැස්ස අඩු, ජලය හිඟ ප්රගද්ශ වලට ගිල්ලු පාත්ති සුදුසුයි. පාත්ති සකස් කර 
ෙන්ෙ වගට්ටම වැටි දාන්ෙ ඕෙ. ගේ විදියට ගිල්ලු පාත්තිසකස්කරෙත්තම ගහාඳින් ජලය රඳවා ෙන්ෙ 
පළුවන්. ජලය හිඟ තත්ත්ව යටගත් ගේ පාත්තිසුදුසු ගවන්ගන් ඒ නිසයි. 
 

ගක්ෂත්්රගේ ගබෝෙ සිටුවීම සඳහා වළවල් සැකසීම. 

 
බීජ ගහෝපැළ සිටුවන්ෙ යන්ගන් ඔගේ ගෙවත්ගත් ගහාඳින් ජලය බැස යෙ තරමක් උස් භූමියක ෙේපාත්ති 
දාන්ෙ අවශයම ෙැහැ. උදළු හා වල් ඉවත් කරෙත් බිගේ ගබෝෙයට ෙැලගපෙ පරතරඅනුව සකස් කරෙත් 

වළවල් තුළ ගකලින්ම බීජ ගහෝ පැළ සිටුවන්ෙ පළුවන්. සමාෙයගයන් වළක දිෙ, පළල වගේම ෙැඹුරත් 
ගසන්ටි මීටර් 30ක් පමණ වෙ විදියටවළවල් සකස් කරන්ෙ. ඒවා මතුපිට පස් සහ කාබනික ගපාගහාර 
මිශ්රණයකින් පරවලා ගබෝෙසිටුවීම සුදුසුයි 

බීජ ගහෝ පැළ සිටුවීම 
 

 
ක්ගෂ්ත්රගේ පැළ සිටුවීමට දිෙ 2 - 3 කට කලින් සකස් කරෙත් වළවල් කාබනික හාරසායනික 
ගපාගහාරමිශ්රෙයකින් පරවලා ගපාගහාර ගස්දී ගොයෙ ගලසට ජල සේපාදෙයකරන්ෙඕෙ. පාත්තිවල 

ගහෝ වළවල් වල නියමිත පරතරයට එක තැෙක පැළයක් ගහෝ පැළ 2ක් සිටුවීමසුදුසුයි. ගමගස් සකස් 
කරෙත් වළවල් වල බීජ ගහෝ පැළ සිටුවා ෙන්ෙ වඩාත් සුදුසුගවෙවා. සිටුවීගමන් පසු ප්රමාණවත් තරේ 
ජලය සපයා ඒවා වියළී යෑගමන් වළක්වා ෙතයුතුයි. පැළ තද අේගවන් රැකෙන්ෙ ගකාගකෝවා ගහෝ එවැනි 
ගවෙත් ගකාළයකින් ආවරණයකිරීමත් පැළය වටා ේලිරිසීඩියා ගහෝ ගවෙත් ගකාළ අතු සිටුවීමත් කළ 
හැකියි. පැළසිටවූ ස්ථාෙ දිෙ කීපයක් යෙ තුරු ගකාළ අතු, පිදුරු, වියළි තණ ආදිගයන් ආවරණයකිරීම 
සුදුසුයි. 

 

බඳුන් වල සිටුවීම 



 
ගෙවතු වොව සඳහා ඉඩකඩ අඩු අවස්ථාවලදීමැටි/ සිගමන්ති/ ටින්/ ගපාලිතීන් ගහෝ ගවෙත් බඳුන්වලට 
බඳුන් මිශ්රණය පරවාඒවා තුළ පැළ ගහෝ බීජ සිටුවා ෙන්ෙ පළුවන්. බඳුන් වලින් ජලය බැසයාම 

පහසුවීමසඳහා ඒවාගේ ප්රමාණවත් සිදුරු සුංඛ්යාවක් සකස් කරලා අඩියට වැලි, කුඩා ෙල්කැට, ගබාරළු 
ආදිය ස්වල්පයක් ගයදිය යුතු ගවෙවා. ගේ විදියට සකස් කරෙත් බඳුන් වලඕෙෑම ගබෝෙයක් සාර්ථකව 
වො කරන්ෙ පළුවන්. 

පලා වර්ෙ. 

 
 
ශාකවල පත්ර සහ ළපටි කඳ ගකාටස එළවළුවක් ගලස ආහාරයට ෙන්ො විට ඒවා ගකාළ එළවළු ගහෝ 
පලා ගලස හැඳින්ගවෙවා. 
 

ගේවා විවිධ මැල්ලූේ වර්ෙ සාදා ෙැනීමටත් සේගබෝල, බැදුේ, වයාුංජෙ ගලස පිළිගයළ කිරීමට ගමන්ම 
කැඳ වර්ෙ සාදා ෙැනීමටත් ගයාදා ෙන්ෙවා. 
 
ඉහළ ගපෝෂණ ගුණයක් සහිත ගකාළ එළවළු/ පලා වර්ෙ අනිවාර්යය අුංෙයක් ගලස ඔගේ ගෙවත්තට 
එකතු කරෙන්ෙ. 
 
ගෙවත්තට එකතු කරෙත හැකි පලා වර්ෙ. 

 



මුකුණුවැන්ෙ   කිරිඅල 

ගොටුගකාළ   කුරිඤ්ඤුං 
කුංකුන්   අසගමෝදෙේ 

සාරණ    ගකෝවක්කා 
කතුරුමුරුුංො   ගකෝේප ගකාළ 

තේපලා   අතු ගෙෝවා 
නිවිති    ගතබු 

ගකාහිල   ජපන් බටු 
වැල් ගපගෙල   අඟුෙ 

 
වො කිරීම 

 
• පාත්ති වල ගහෝ ඉඩකඩ තිගබෙ පරිදි පලා වර්ෙ ගෙවත්ගත් වො කරන්ෙ. 

• මුරුුංො, කතුරුමුරුුංො වැනි ශාක වැට අයිෙට වන්ෙට සිටුවා ෙත හැකියි. 

• කිරිඅල වැනි ගබෝෙ වර්ෙ ගසවෙ සහිත ස්ථාෙ වලත් කුංකුුං ගකාහිල වැනි ගබෝෙ ගතතමෙය රැගදෙ 
ස්ථාෙ වලත් සිටුවා ෙැනීම සුදුසුයි. 

• ඉඩකඩ සීමිත ගෙවත්ගත් වො රාක්ක වල, බඳුන් වල ගමන්ම නිර්පාුංශු ක්රමයටද වො කර ෙත හැකියි. 

• පලා කුළුණ ඉඩකඩ සීමිත ගෙවත්තට වඩාත් සුදුසුයි. 

• විවිධ ආධාරක හා උපකරණ භාවිතා කරමින් වැල් වර්ෙ සිටුවා ෙත හැකියි. 

• ගබාගහෝ පලා වර්ෙ වල දඩු කැබලි ගහෝ අතු රිකිලි සිටුවීමට ෙත හැකියි. 

- කුංකුන් 

- මුකුණුවැන්ෙ 

- ගොටුගකාළ 

- සාරණ 

- ගකාහිල 

- ගතබු 

• තේපලා, නිවිති, මුරුුංො, කතුරුමුරුුංො වැනි ගබෝෙ වල බීජ ද සිටුවීමට ෙත හැකියි. 
 

පලතුරු 

 



• පලතුරු වර්ෙ ආහාරයට ෙැනීමට කවුරුත් කැමතියි. 

• ගෙවත්ගත් පලතුරු පැළ කිහිපයක් සිටුවාෙැනීම විගශ්ෂගයන්ම පවුගල් ගපෝෂණයට වැදෙත්. 

• අන්ොසි, ගකගසල්සහ පැගපාල්වල වසර පරාම ඵල හටෙන්ෙවා. ඒ නිසා එවැනි පලතුරු ගෙවත්ගත් 
සිටුවා ෙැනීම වැදෙත්. 

• ප්රගද්ශයට නිර්ගද්ශිත බද්ධ පලතුරු පැළ සිටුවා ෙැනීගමන් ගකටි කාලයකදී පැළ ලබාෙත හැකි 
අතරම ෙස් විශාල වන්ගන් ෙැහැ. 

• ඉඩකඩ සීමිත ගෙවත්තක බද්ධ පලතුරු පැළ බඳුන් තුළ ද වොකර ෙත හැකියි. 

• තරමක් විශාල බඳුන් මිශ්රණගයන් පරවා බද්ධ පලතුරු පැළ සිටුවන්ෙ. 

පලතුරු ගබෝෙ වො කිරීම 

 

• ප්රගද්ශයට නිර්ගද්ශිත බද්ධ පලතුරු පැළ සිටුවා ෙැනීගමන් ගකටි කාළයකදී අස්වනු ලබාෙත හැකි 
අතරම ෙස් විශාල වන්ගන් ෙැහැ. 

• ඉඩකඩ සීමිත ගෙවත්තක බද්ධ පලතුරු පැළ බඳුන් තුළ ද වො කරෙත හැකියි. 

• තරමක් විශාල බදුන් මිශ්රණගයන් පරවා බද්ධ පලතුරු පැළ සිටුවන්ෙ. 

පැළ ලබාෙැනීම 

• පැළ මඟින් මේ ශාකගේ ලක්ෂණ සහිත පැළලබාෙැනීගේ හැකියාව ගවෙස්වෙ නිසාත්ෙස් වඩා විශාල 
ගලස වර්ධෙය විය හැකි නිසාත්ගෙවත්තකට වඩාත් සුදුසු වන්ගන් බද්ධ පලතුරු පැළ සිටුවා ෙැනීමයි. 

• ප්රගද්ශයට නිර්ගද්ශිත සුදුසු බද්ධ පැළකෘිකර්ම ගදපාර්තගේන්තුගවන් ගහෝ කෘිකර්ම 
ගදපාර්තගේන්තුගවන් අනුමත (කහපාටගල්බලයක් සහිත) පැළ මිලදී ෙැනීම වඩාත් සුදුසුයි. 

• සෑමවිටම නිගරෝීව වැඩුණු ශක්තිමත් පැළයක් ගතෝරා ෙන්ෙ. 

වර්ධක ගකාටස් මේ ශාක වලින් ගවන් කර සිටුවීම. 

• සමහර පලතුරු ගබෝෙවල වර්ධක ගකාටස් මේ ශාක වලින් ගවන් කර සිටුවීමට ගයාදා ෙත හැකියි. 



ගකගසල් 

 

 

• ගකගසල් ගමාගරයියන් සිටුවීම සඳහා ගයාදා ෙත හැකියි. ගකගසල් පඳුරක ආකාර 3 ක ගමාගරයියන් 
දකින්ෙ ලැගබෙවා. 

කඩුපත් ගමාගරයියන් 

• ගමම ගමාගරයියන් හට ෙන්ගන් මේ ෙසක අලගේ  ජරයිගසෝමගේ වඩා ෙැඹුරින් පිහිටෙ අුංකුර 
වලිනුයි. 

• කඳ ගක්තු ආකාර හැඩයකින් යුතු අතර ජරයිගසෝමගේ විශාලයි. කඩුපතක හැඩැති සිහින් පත්ර 
ඇත. 

• සිටුවීමට වඩාත් සුදුසුයි. 

කෙයා ගමාගරයියන් 

 

 

• කගඳ් එකම ස්ථාෙයකින් හටෙත් පළල් පත්ර දැකිය හැකියි. කඳ තරමක් ගක්තු ආකාරය. 

• කඩුපත් ගමාගරයියන් ෙැති අවස්ථාවක සිටුවීමට ෙත හැකිය 

 

 

දිය ගමාගරයියන් 



 

• මේ ෙගස් පස් මට්ටමට ආසන්ෙගේ ඇති අුංකුරවලින් හට ෙන්ො පැළයි. 

• දුර්වල සිලිණ්ඩරාකාර කඳක් ඇත. පත්ර පළල්ය. 

• සිටුවීමට සුදුසු ෙැත. 

අන්ොසි 

 

• නිගරෝී පඳුරු වලින් ලබාෙත් වයස මාස 3 - 4 ක් පමණ වූ ශක්තිමත් පැළ සිටුවීමටෙත හැකියි. 
බහුලව භාවිතා කරන්ගන් අක ි  ගමාගරයියන්ය. 



සග්ට්රෝගබරි 

 

• ස්ගට්රෝගබරි වල ධාවක ගකාටස් සිටුවීමට ෙත හැකියි 

පහුණු කිරීම, කේපාදුව හා පඳුරු පාලෙය 

අඹ 

 

• ෙසට ගහාඳ ගපනුමක් ලබාදීමටත්, පාලෙකටයුතු පහසු කර ෙැනීමටත්, ගහාඳතත්ත්වගේ වැඩි ගෙඩි 
සුංඛ්යාවක් ලබා ෙැනීමටගමන්ම ගරෝෙ හා පළිගබෝධ හානි වළක්වා ෙැනීමට අඹ ෙසක් පහුණු කිරීම 
හා කේපාදුකිරීම කළ යුතුයි 

• අඹ පැළයක් ගපාළගේ සිට මීටර් 1/2 ක් පමණ උසක් දක්වා තනි කඳක් ගලස වැගඩන්ෙ ඉඩ හරින්ෙ 

• මීටර් 1/2 කදී පමණ පළමු අත්ත වැගඩන්ෙ ඉඩ හරින්ෙ 

• පසුව එකිගෙකට ගස.මී. 15-20 පමණ දුරකින් ප්රධාෙ කගද් සිට තවත් අතු 3-4 ක් වැගඩන්ෙ ඉඩ 
ගදන්ෙ 

• ගමම අතු එකිගෙකට විරුද්ධ දිශා ඔස්ගස් වැඩීමට සලස්වන්ෙ 

• ගරෝී අතු මැරුණු අතු සහ එකිගෙක ෙැගටමින් වැගඩෙ අතු ඉවත් කරන්ෙ 



ගදහි / ගදාඩේ 

 

 

• ගපාළව මට්ටගේ සිට ගස.මී. 60-75 පමණඋසක් දක්වාසියළුම පාර්ශ්වික අතු ඉවත් කර තනි කඳක් 
ගලස වැගඩන්ෙ සලස්වන්ෙ 

• ඉන්පසු අතු 3 - 4 ක් පමණ වැගඩන්ෙ ඉඩ හරින්ෙ 

• ගමම අතු කගඳ් සිට විවිධ දිශාවන් ඔස්ගස් ගයාමුවී තිබීම වැදෙත් 

• ගරෝී අතු මැරී ගිය අතු එකිගෙකටආසන්ෙගයන් ඇති අතු ගවෙත් අතුවල වර්ධෙයට බාධා 
පමුණුවෙ අතු දුර්වල වර්ධෙයක්සහිත අතු හා දිය රිකිලි ඉවත් කරන්ෙ 

ගපාගහාර ගයදීම 
 

 

ගපාගහාර ගයදීම පලතුරු ගබෝෙය අනුව ගවෙස් ගවෙවා 

කාලය යූරියා (g) T.S.P(g) M.O.P(g) 

සිටුවීගමන් මාස 6කට පසු 
(ෙසකට) 

 155 55 

සිටුවීගමන් මාස 12කට පසු 
(ෙසකට) 

60 155 55 

ඵල දරෙ ෙස්සඳහා 700 1360 635 



(වසරකට) 

• ඵල දරෙ ෙස් සඳහා අවස්ථා 2කදී ගයාදන්ෙ (මල් හටෙත් පසුව හා අස්වනු ගෙලීගමන් පසු) 

• ගපාගහාර ගයදීගේදී ෙගස් අතු විහිදී ඇති ප්රගද්ශය තුළට ෙස වටා ගපාගහාර විසුරුවා හැර 
ප්රගේශගමන් පස් සමඟ කලවේ කරන්ෙ 

• හැකි සෑම විටම කාබනික ගපාගහාර ගයාදන්ෙ 

ගෙඩි හටෙැනීම ප්රමාද වීම 

 

• ෙසට ගහාඳින් හිරුඑළිය ලැබීමට සළස්වන්ෙ. 

• ෙගස් ප්රධාෙ අතුවල ගපාල් ගලලි ගහෝ එවැනි දෑ එල්ලන්ෙ. 

• ප්රධාෙ අතු කිහිපයක කඳ වටා ගපාත්ත ඉවත් කරන්ෙ. 

• ජලය හා ෙයිට්රජනීය ගපාගහාර වැඩිවීගමන් ගකාළදාව වැඩි ගේ. ජල සේපාදෙය හා රසායනික හා 
කාබනික ගපාගහාර ගයදීම සුදුසු මට්ටගේ පවත්වා ෙන්ෙ. 

 
අගෙකුත් ගබෝෙ 

මල් වොව 

 

 

• මල් සහ විසිතුරු ශාක ගකායි කාගෙත් ගෙත සිත පිෙවෙවා. ගෙවත්ත කියන්ගෙ ඔබ ජීවත්වෙ 
වටාපිටාව. 



• ඒ පරිසරය ලසස්ෙ කර ෙන්ෙ මල් හා විසිතුරු ශාක ඉඩකඩ තිගබෙ පරිදි නිර්මාණශීලීව ගෙවත්තට 
එකතු කරෙන්ෙ. 

• ඔබට ලැගබෙ මාෙසික සුවයට අමතරව මල් හා පැළ විකිණීගමන් අමතර ආදායමක් ලබාෙැනීම 
ගකගරහි ගයාමුවීමටත්, එමඟින් ඔබට අවස්ථාව සැලගසෙවා. 

කුළුබඩු ගබෝෙ 

 

• එදිගෙදා ඉවුේ පිහුේ කටයුතු වලදී අපි ගබාගහෝ කුළුබඩු වර්ෙ භාවිතා ගකගරෙවා. 

• ආහාර වල රසය, ගුණය හා සුවඳ ඇති කරෙැනීමසඳහා ගමහිදී අපි විගශ්ෂගයන්ම භාවිතා කරන්ගන් 
කරපිුංචා, රේගේ, ගස්ර, කහ, ඉඟුරු, කුරුඳු, එෙසාල්, කරාබු සහ වැනිලා වැනි ගබෝෙයි. 

• එෙසාල් සහ කරාබු වැනි ගබෝෙ සෑම ප්රගද්ශයකම වො කිරීම අපහසු වුවත් අගෙක් කුළුබඩු ගබෝෙ 
සෑම ගෙවත්තකම පහසුගවන් වො කරෙත හැකියි. 

• ගෙවත්තක ගේවා එක් ශාකය බැඟින් වො කර ෙැනීම ප්රමාණවත්. කහ සහ ඉඟුරු ගෙවත්ගත් ගසවෙ 
සහිත සථ්ාෙ වල සිටුවා ෙත හැකියි. 

ඖෂධීය ගබෝෙ 

 

• එදිගෙදා ප්රගයාජෙවත් වෙ ගකෝමාරිකා, හාතාවාරිය, පාවට්ටා, රසකිඳ, ගපාල්පලා, කුේපගේනියා 
ආදී ඖෂධීය ගබෝෙ ගෙවත්ගත්සුදුසු ස්ථාෙ වල වො කරෙැනීම ඉතා වැදෙත්. 

• ගේවා ඉහළ ඖෂධීය හා ගපෝෂණීය වැදෙත්කමකින් යුතු කැඳ වර්ෙ සාදා ෙැනීමට භාවිතා කල 
හැකියි. 



• එගස්ම ආයුර්ගේදී ඖෂධ ප්රතිකාර සඳහා ගමම ශාක වැදෙත් ගවෙවා. 

දැව ශාක 

 

• ගෙවත්ගත් සීමාගවහි ගකාස්, හල්මිල්ල, ගත්ක්ක, මැගහෝෙනී ආදී දැවමය වටිොකමක් ඇති ශාක 
සිටුවීම අොෙතය සඳහා කළ හැකි ඉතාමත් වටිො ආගයෝජෙයක්. 

• වසර 25 - 30 ක කාලයක් වර්ධෙය වීගමන් පසු ඒවා ඔගේ අොෙත පරේපරාවට දායාදයක් ගවෙවා. 

• දැව ශාක වො ගකාට ඒවාගේ කඳ ගකලින් වැගඩෙ ගස් පහුණු කිරීම වැදෙත්. 

• ගේ සඳහා කගඳ් හටෙන්ො අතු කුඩා අවදිගේ සිටම ක්රමානුකූලව කේපාදු කළ යුතුයි. 

• ෙේමිරිස්, බුලත්, අල වැල් හා ගවෙත් ප්රගයෝජෙවත් වැල් වර්ෙ යැවීම සඳහා ආධාරක ගලසද දැව 
ශාක පාවිච්චචි කළ හැකියි. 

• ේලිරිසීඩියා එදිගෙදා සියලු සරල වැඩටද, දඹල හා ගබෝුංචි ආදී වැල් වර්ෙ සඳහා ආධාරක වශගයන්ද, 

දර හා ගපාගහාර වශගයන්ද, සත්ත්ව ආහාරයක් වශගයන්ද උපගයෝී කරෙත හැකි වටිො ශාකයක්. 

• වැට, පලතුරු පැළ හා දැව ශාක කේපාදු කිරීගමන් ලැගබෙ දැව මුළුතැන්ගෙයි ඉන්ධෙ අවශයතාවය 
සපරාලීම සඳහා ගයාදාෙත හැකියි. 

ගරෝෙ හා පළිගබෝධ පාලෙය 

ගරෝෙ 

 

• ශාක කුරුවීම, පත්ර හැකිලී යාම, පත්රලප සෑදී ගහෝ සිදුරු වී තිබීම, ශාකගේ ගකාටසක් ගහෝ මුළු ශාකයම මැලවී 
යාම, මල්වලහැඩය, පැහැය ගවෙස් වීම වැනි ඕෙෑම තත්ත්වයක්ඇති විට එම ශාක ගරෝී ශාක 
ගලසහැඳින්ගවෙවා. 

• ගමම ගරෝී තත්ත්ව ප්රධාෙ වශගයන්මදිලීර, බැක්ටීරියා, ජවරස,් මයිටාවන්, කෘමීන්, වටපණුවන් ආදී සතුන් 

නිසාගමන්ම ජල සැපයුම අහිතකර වීම, ගබෝෙ වල ගපෝෂක ඌෙතා හා පගස් අහිතකර තත්ත්ව නිසාඇතිවිය 
හැකියි. 



දිලීර 
 

 

• පත්ර වල පස් සෑදීම, පත්ර ලප, කුණුවීේ, මැලවීේ සහ මලකඩ ගරෝෙ දක්ෙට ලැගේ ෙේ දිලීර ගරෝෙයක් 
වැළඳී ඇති බව අපට අනුමාෙ කළ හැකියි. 

බැක්ටීරියා 

 

 

• පත්ර ලප, ශාක ගකාටස් වල දුර්ෙන්ධගයන් යුතු කුණුවීේ ඇතිවිට බැක්ටීරියා ගරෝෙ ගලස අනුමාෙ කළ හැකියි. 
සමහරවිට ශාක මැලගවෙවා. 

• හානි වූ කඳ ගකාටසක් කපා පිරිසිදු වතුර වීදුරුවකට දාන්ෙ. 
• බැක්ටීරියා සහිත තරලය ජලය තුළට ෙලා කිරි සුදු පැහැයක් දැකෙත හැකියි. 
• ගමමඟින් බැක්ටීරියා හිටුමැරීම දිලීර හිටුමැරීගමන් ගවන්කර ෙැනීමට හැකි ගවෙවා. 

ජවරස ්

• පත්ර රැලි වැටීම, විකෘති වීම, පැල්ලේඇතිවීම, පත්ර ොරටි පැහැදිලි වීම, කහ ගකාළ පාට විචිත්ර ඇතිවීම දක්ෙට 
ලැගේෙේ ජවරස් ගරෝෙයන් බව අනුමාෙ කළ හැකියි. 

 

පළිගබෝධ 

• වො කරෙ ගබෝෙ වලට, ඇති කරෙ සතුන්ට ගහෝ මිනිසාගේ අගෙකුත් සේපත් වලට හානි පමුණුවෙ ඕෙෑම 
ජීවිගයක් පළිගබෝධකගයකු ගලස හැඳින්ගවෙවා. 



• පළිගබෝධකයින් සිදුකරෙ හානිය අනුව ගබදා දක්වන්ෙ පළුවන්. 

සපා කෑම 

 

- දළඹුවන් 

- ගොළුගබල්ලන් 

- හුංගොල්ලන් 

- පලාගපත්තන් 

- පතුංෙයන් 

විදීම හා යුෂ උරාබීම 

 

 

- කූඩිත්තන් 

- සුදු මැස්සන් 

- පිටි මකුණන් 

- ගකාරගපාතු කෘමීන් 

- මකුණන් 

- කීඩෑවන් 

- මයිටාවන් 

• ගෙවත්තක ගරෝෙ හා පළිගබෝධ හානි එතරේ ප්රබලව දකින්ෙ ලැගබන්ගෙ ෙැහැ 
• ඊට ගහ්තුව ගෙවත්ත ගබෝෙ වර්ෙ රාශියකින් සමන්විත පළුල් ජජව විවිධත්වයකින් යුතු සමතුලිත පරිසර 

පද්ධතියක් වීමයි. 
• ගමවැනි පරිසර පද්ධතියක කෘමි හා ගරෝෙ උවදුරු හානිදායක මට්ටමට පැතිරයාගේ හැකියාව ඉතා අඩුයි. 

ගමහි දක්වා ඇති ක්රම අනුෙමෙය කිරීගමන් ඔගේ ගෙවත්තට ඇතිවිය හැකි ගරෝෙ හා පළිගබෝධ ෙැටළු අවම කර 

ෙැනීමට උත්සාහ කරන්ෙ. 

 

 

1. හිතකරවොක්රම මඟින් ෙැටළු මඟහැරීම 



 

• ප්රගද්ශයට හා කන්ෙයට සුදුසු ගබෝෙ ගතෝරන්ෙ. 
• තමන් ජීවත්වෙ ප්රගද්ශගේ ගද්ශගුණික තත්ත්ව වලට හා පාුංශු තත්ත්ව වලටත්නියමිත කන්ෙය 

අනුවත් සුදුසුවෙ ගබෝෙ ගතෝරා වො කිරීම කළ යුතුයි. 
• සුදුසු තත්ත්ව යටගත් ගබෝෙ ගහාඳින් වර්ධෙය වී වැඩි අස්වැන්ෙක් ලබාගදෙ අතරම ගරෝෙ හා 

පළිගබෝධ තත්ත්ව වලට ඔගරාත්තුදීගේ හැකියාව ද වැඩියි. 

2. ෙැටළු අවම ගබෝෙ ගතෝරන්ෙ. 

• සමහර ගබෝෙ වලට ස්වභාවගයන්ම ගරෝෙ හා පළිගබෝධ ෙැටළු ඇතිගවන්ගෙ ඉතා අඩුගවන්. 
• එවැනි ගබෝෙ ගෙවත්තට ගතෝරා ෙැනීගමන් ඔබ මුහුණ ගදෙ ගරෝෙ හා පළිගබෝධ ෙැටළු අවම 

කරෙත හැක. 

උදා :-දඹල, නීරාලීක්ස්, කන්කුන්, නිවිති, කිරිඅල 

3. පස, ගතතමෙය, හිරුඑළිය අනුව තැෙට සුදුසු ගබෝෙ වවන්ෙ. 

• එක් එක් ගබෝෙ වර්ෙයට අනුව අවශය පාුංශුතත්ත්ව ගතතමෙය හා හිරුඑළිය ප්රමාණය ගවෙස් 
ගවෙවා. ඒ අනුව සුදුසු ගබෝෙ ගතෝරාවො කිරීගමන් ගරෝෙ හා පළිගබෝධ වලට ඔගරාත්තු ගදෙ 
දිරිමත් ශාක ලබාෙත හැකියි. 

4. සුදුසු පැළ ෙහණයක පිහිටුවන්ෙ. 

• ගෙවත්ගත් ගබෝෙ පිහිටුවීගේදී පැළ අතර හා ගේළි අතර සුදුසු පරතර සිටිෙ ගස් ගබෝෙ පිහිටුවිය 
යුතුයි. 

• පැළ ඉතා සමීපව පිහිටුවීගමන් වල්ෙැලවීම, ගපාගහාර ගයදීම, පස බුරුල් කිරීම වැනි ගක්ෂ්ත්ර 

කටයුතු සිදු කිරීමඅපහසු විය හැකි අතරම ශාක මුල්, කඳ ගකාටස් තුවාල වී ගරෝෙ කාරක හා 
පළිගබෝධකයින් ඒතුළින් ඇතුල්විය හැකියි. 

• අගෙයෝෙය ගසවෙ ඇතිවීමනිසා ලැගබෙහිරුඑළිය ප්රමාණය අඩුවී ගරෝෙ හා පළිගබෝධකයින්ට 
සුදුසු පරිසර තත්ත්ව වර්ධෙයවිය හැකියි. මීට අමතරව පැළ ඉතා ළඟින් පිහිටුවීම ගරෝෙ හා 
පළිගබෝධකයින් එක්ශාකයක සිට තවත් ශාකයකට ඉතා ඉක්මනින් පැතිරී යෙවා. 

5. අවශයතාවයට පමණක් ජලය, ගපාගහාර ගයාදන්ෙ. 



• ඕෙෑම ගදයක් ඕෙෑවට වඩා ඕෙෑම ෙෑ කියලා කතාවක් අගේ ජෙවහගර් තිගයෙවගන්.ඒ වගේම 

තමයි ගබෝෙයකටවුෙත්  ජලය හා ගපාගහාරඅවශය ප්රමාණයට පමණක් ලබාදීගමන් දිරිමත්, ගරෝෙ 
හා පළිගබෝධ වලට ඔගරාත්තු ගදෙශක්තිමත් පැළයක් ලබාෙත හැකියි. 

6. කාබනික ගපාගහාර හා ලිප අළු ගයාදා පැළෑටි ශක්තිමත් කරන්ෙ. 

7. සුදුසු කේපාදු ක්රම හා පඳුරු පාලෙය ඇති කරෙන්ෙ. 
 

8. ගබෝෙ විවිධත්වයක් ඇති කරන්ෙ. 

• විවිධ ගබෝෙ වර්ෙ ඇතිවිට ගරෝෙ ගමන්මපළිගබෝධ හානි අඩුවෙ නිසා මිශ්ර ගබෝෙ, අතුරු ගබෝෙ 
හා බහු සථ්ර වො ක්රම මඟින්ගබෝෙ විවිධත්වයක් ඇති කරන්ෙ. 

• හිතකර ගබෝෙ සුංකලෙ ගතෝරන්ෙ. 

9. ස්වභාවිකක්රමමඟින්ෙැටළුඅවමකිරීම 
• මුල්ම අවස්ථාගේදී ගරෝෙ හා පළිගබෝධ හඳුො ෙැනීගමන් පැතිරී යාමට ගපර පාලෙය කරෙත 

හැකියි. 
• ගෙවත්ත පිරිසිදුව තබාෙන්ෙ. 
• මැරුණු ගරෝෙ හා කෘමි හානි ඇතිවුෙ ඉදුණු හා තැලූෙ ශාක ගකාටස් ඉවත් කරන්ෙ. 
• වල් පැළෑටි ෙලවා දමන්ෙ. ගෙවත්ගත් පිරිසිදුකම රැකෙත්ගතාත් ගරෝෙ හා පළිගබෝධ හානි අඩු 

ගවෙවා. 

සත්ත්ව පාලෙය 

 

සත්ත්ව පාලෙය ගෙවත්තට එකතු කර ෙැනීමඉතාමත් වැදෙත්. එගහත් සත්ත්ව පාලෙය සිදුකිරීම හා ඇති 
කරෙ සතුන් වර්ෙ ඔබටලැබී ඇති ඉඩකඩ, ගයදවිය හැකි කාලය හා රුචිකත්වය අනුව ගවෙස් ගවෙවා. 

ගෙවත්ගත් අුංෙයක් ගලස සත්ත්ව පාලෙගේ ඇති වැදෙත්කම 

- පවුගල් ගපෝෂණයට අවශයම සත්ත්ව නිෂ්පාදෙ (කිරි, බිත්තර ආදිය) ලබා ෙැනීමට හැකිවීම 



- ගෙවත්ගතන් හා අවටින් ලබාෙත හැකි ශාකමය ආහාර සතුන්ට ලබාදීමට හැකිවීම 

- සතුන්ගේ වසුරු, මූත්රා ආදිය ගෙවත්තට කාබනික ගපාගහාරක් ගලස ගයාදා ෙැනීමට හැකිවීම 

- සත්ත්ව වසුරු ජීව වායු නිපදවා ෙැනීමට හා ඉන්පසුව කාබනික ගපාගහාරක් ගලස භාවිතා කළ හැකිවීම 

- අමතර ආදායමක් ලබාෙත හැකිවීම 

- කාර්යක්ෂම ගලස භුමිය, සේපත් හා ශ්රමය ගයාදා ෙත හැකිවීම 

ඔබට ලැබී ඇති ඉඩකඩ, කාලය හා ඔගේ කැමැත්ත අනුව සතුන් එක් වර්ෙයකින් ගහෝ වර්ෙ කිහිපයකින් ඇති කළ 

හැකිය 

- ෙවයන් 

- කුකුළන් 

- එළුවන් 

- තාරාවුන් 

- වටු කුරුල්ලන් 


