අන්නාසි (Pineapple)

අන්නාසි බ්රොමිලියේබ්ිසිුලයට අුඅ  වුබ් මුබ්ි මුලාටා්භය ුරසීලට ු ි ුලටනු ුටබබ්.මුය අළු වු
පටතු්ක්ුවශබ් න්දුටින්වටඅසු්නුටදුපටතු්ක්ුබ්ටලදු(ජෑභය, චට්නි, බ්නොඩි ල්)ුආහා් අුගු ුටබබ්.මු
බ්වන වුබ් ොබ්හෝුපටතුරුුවර්ගුවටඅුවඩාුබ්ේශී ව ලහවිබ්ේශී වුපවතිනුඉල්ලුිුඅධිනුනිලාුබ්ි ුවබඩිු
වාණිජි ුවබදග වනික්ුල මත බ් ෝග ක්ුවශබ් න්ුලටනණුුටබබ්.මුචීන ුහාුපියේපීන ුවබනිු්අවටු
අන්නාසිුපත්රුවයේන් ට ාුගන්නාුබ්නඳිුබ්්දිපිළිුනිෂ්පාදන ුලඳහාුබ් ොදාුගබබ්න්මුයබ්ලේිුඉදුණුු
බ්ගඩිවයේන් වි න්ුලහුවිනාකිරිුනිපදවු ුටබබ්.මුත්ික්ුපබසුණුුබ්ගඩිුවයේන්ු්ලව ව වාාංජන ක්දු
ලාදාගතුගනීම
බ්ි මුඖෂධී ුගුණ ක්දුපවතීමුයනභයුපණුුනාශනුගුණ ක්බ්ලේිුවිබ්ර්නුබ් ොබ්හතක්ුබ්ටලද පත්රුමිලිරිනාු
ට ාුගන්නාුයුෂුබ් ොදාුගබබ්න්මුබ්නොබ්භයරූුබ්ගඩිවටුඇතිුවිෂුල මත ලාංබ් ෝග ක්ුිඟින්ු ඩුවිබ්ර්නුවීිු
ලහුග.ලාුවීිුසිදුබ් මුඅමුුබ්ගඩිුවිනාකිරිුලිඟ ආහා් අුගබනීබ්ින්ුඋද්බ්  මුවායුුයක්රැල්ුවීි, ( ඩු
පිපීි)ුිගුහබරීු ි ම

ප ෝෂණ අගය
අන්නාසිුිද ුග්රෑභයු100ුනුඅඩාංගුුද්රව
ප ෝෂණ

ප්රමාාණය

ජට

ග්රෑභයු87.8

ශක්ති

කිමනබටරිු46

බ්රෝටීනන්

ග්රෑභයු0.4

බ්භයද

ග්රෑභයු01

පිෂ්ඨ

ග්රෑභයු10.8

නබල්සි භය

මිලියේුග්රෑභයු20

බ්පොල්ප්ල්

ග්රෑභයු9.00

1

නඩ

මිලියේුග්රෑභයු1.2

නබබ්්ෝටින්

ිි බ්රොුග්රෑභයු18

ත මිලින්

ිි බ්රොුග්රෑභයු200

්ි බ් ොෆබ්ටවින්

ිි බ්රොුග්රෑභයු120

න සින්

ිි බ්රොුග්රෑභයු0.1

විඅමිලින්ුසීල

ිි බ්රොුග්රෑභයු39

සීලනි

14-16 %

ඇසිඩ්

4-5 %

ප්රපේද
මුරුසි






පත්රුනු ුල මත මුගලුි්ල් ුරිාණ කින්ුයුක්ති ම
අන්නාසිුබ්ගඩි ුබ්ක්තුුආනා්ුහබඩ ක්ුගනීම
බ්පො වබ් වු වබඩිු ගබඹු්කින්ු පි මඅාු ඇතිු ඇල්ු පබහබදියේවු පිඅතඅු බ්න්ාු ඇතමු ඉදුණුු බ්ගඩිු වයේන්ු
රලන්නුසුවඳක්ුහිි ම
යවබනිුබ්ගඩිවටුිද ුතදු්න්වන්ුනහුපබහබති ම
පබණි්ලු වුවබඩි මුබ්භයුවර්ගබ්ිුගලකින්ුවබඩිුබ්ිබ්්ි  න්ුලාංඛ්ාවක්ුට ාගතුහබන

කිව්






ටින්වටුඇසිරීිඅුබ් ොදාුගනීමුපත්රවටුනු ු් මත මුමුරුසිුවටඅුවඩාුගලුවිශාට ම
බ්ගඩි ු බ් ොබ්හෝදු්අු සියේන්ඩ්ානා් මු ( බ්ල්ු හබඩති)ු බ්පො වබ් වු ඇතිු ඇල්ු විශාට , පබතියේ ,
බ්නොගබඹුරින්ුපි මඅාුඇතම
බ්නොබ්භයරූුබ්ගඩිුනළුවන්ුබ්නොළුපබහබති ම
මුරුසිුවටඅුලාබ්ේක්ෂවුඉදුණුුබ්ගඩිුවටුඇඹුල්ු්ල ුවබඩි මුිද ුටාුනහුපාඅ මුබ්හොදින්ුඉදුණුවිඅු
ිද ුහාුබ්පො වතු්න්වන්ුනහුපාඅඅුහබබ්ර්ම
ගලකින්ුට ාගතුහබකිුබ්ිොබ්්ි  න්ුලාංඛ්ාවුමුරුසිුරබ්දද අුවඩාුඅුය ම

පේශගුණික සහ ාාංශු  අශශයතාාශය
වල්නඅුමිලියේුමීඅර්ු1000ුනුපිණුවර්ෂාපතන ක්ුලහුබ්ලන්ටිුබ්ග්රේට්ු24-27ුපිණ උෂ්ණ වව ක්ුපවතිනු
රබ්ේශුවගාවුලඳහාුසුදුසුුබ් මුතවදුමුුදදුුිට්අබ්භයුසිඅ මීඅර්ු1220 අුයුබ් ෝළුු්තුුනහුබ්පොඩ්බ්ලොයේක්ු
බ්හෝුබ්ටෝිුල මතුවබයේුපලක්ුල මතුජට වහන ුබ්හොද, බ්හොදුපලක්ුසුදුසුුවනුඅත්ුභූුජටුිට්අිුඅඩිු11අු
අුයවි ුයුතු මුපබ්ලේ පීමයච්මුඅග ුදු5.5-7.5ුවනුක්ෂාරී ුබ්නොවනුි්ල් ුපලක්ුවි ුයුතුි ම

2

ප ො ණ ද්රශය
බ්ිොබ්්ි  න්ුවර්ගුකි මප කිමුබ්භයුයක්ුයක්ුබ්ිොබ්්ි  න්බ්ේුිල්ුහඅගබනීිඅුගතවනුනාට ුබ්වනල් ම
1.
2.
3.
4.

මුල්ුබ්ිොබ්්ි  න්
නඳුබ්ිොබ්්ි  න්
නු ුබ්ිොබ්්ි  න්
න්ුයව

පමාොප යියන් ශර්ගය

ස්ශභාවිකශ මාල් හටගැනීමාට ගතාශන කාලය (මාාස)

මුල්ුබ්ිොබ්්ි  න්

12 - 14

අක්ෂිුබ්ිොබ්්ි  න්

16 - 18

නු ුබ්ිොබ්්ි  න්

20 - 22

න්ඬුව

24 වබඩි

ුදට වශබ් න්ුසිු වීිුලඳහාුබ් දාුගන්බ්න්ුනඳුබ්ිොබ්්ි  න් මුබ්ිෝි  න්ු මඟුවිඅදීුමුල් බ්ිෝි  න්දු
සිු වීිඅුගනීමුනු ුබ්ිොබ්්ි  න්ුලහුන්ුයවුසිු වීිඅුබ් ොදාුගන්බ්න්ුමුල් ලහුඅක්ෂිුබ්ිොබ්්ි  න්ුට ාු
ගබනීිුඅපහසුුනභයුපිණිමුමීඅුඅිත්වුනඳුනබ යේුවටඅුනපා සිු වීබ්ින්ද,පඅනුබ්්ෝපණ ුිඟින්ද,
න්ුයවුසි්ල්වුපබලීිුිඟින්ද, අග්රල්
ඉව වකිරීිුිඟින්දුපබළුනිපදවාුගතුහබකි ම

පමාොප යියන් නිෂ් ාදනය සඳහා හසු ක්රමා
අග්රස් වශ්  කිීමමා මාිනන් ැ ලාා ගැනීමා
නවුවගාවක්ුආ්භය ුකිරීබ්භයදීු ටපානුර්ානුගබඅළුවුවන්බ්න්ුනීබ්්ෝී ුබ්ිොබ්්ි  න් ට ාුගබනීබ්භයු
අපහසුතාව ි මුයිුනිලාුපහතුඅන්දිඅුබ්ිොබ්්ි  න්ුඇතිුන්ුගතුහබකි
බ්හොදින්ුවබුයණුුපත්රු15ුක්ුපිණුඇතිුඅන්නසිුපබටුසිු වන්නමුඅන්නාසිුගල් පත්රු25ක්ුපිණුවබුයණුු
පසුවු නඩුවයේන්ුලාදාග වුලයඩාුඋපන්ණ කින්ුඅග්රල් අාංලය් ුඉව වුන්න්නමුලතිු2නඅුව්ක්ුයූරි ාු
ග්රෑභයු1ුක්ුජට ුලීඅර්ු1නුදි න් යක්ුගලනුබ්ගො අුදින්නමුයවිඅුයක්ුපබට කින්ුබ්ිොබ්්ි  න්ු4-9ු
පිණුලාංඛ්ාවක්ුිාලු4 නදීුට ාුගතුහබනමුබ්භයුබ්ිොබ්්ි  න්ුගටවාුග වුපසුුනබවතුිාල4 නඅුව්ක්ු
බගින් යවබනිිුබ්ිොබ්්ි  න්ු20-26ුක්ුරිාණ ක්ුවල්නදීුගලකින්ුට ාුගතුහබනමුයබ්ලේ නබතිනභයුලතිු
2ුනඅුව්ක්ුයූරි ාුග්රෑභයු10ක්ුජට ුලීඅර්ු1නුදි න්ුගල්ු10නඅ ල්බ්රේුන්න්නමුි ුගල්ුඅත්ුප්ත් ු
(බ්ේළිුතුට)ුවබඩිුකිරීබ්ින්ුබ්හොඳුපබළ ට ාදීබ්භයුහබකි ාවුවබඩි ම

කඳ කැාලි ශලට කැපීමා මාිනන් ැ ලාාගැනීමා
බ්ගඩිුනඩාග වුපසුවුයිුගල්ුමුල්ුලිඟුගටවාුපත්රුසි ල්ටුඅතින්ුඇදුගටවාුඉව ව න්න්නමුවබඩිපු්ුදිගඅු
වබඩීුඇතිුමුලුදුනපාුදින්නමුපිටිුිලයණන්බ්ේුහානි ුඇ වනභය පිණක්ුබ්පොෆබ්නොබ්පොල්ුබ්හෝු
බ්රොතිබ් ොබ්ෆල්ුඅඩාංගුුනිමිලිනාශනුමිලියේලීඅර්ු3ක්ුජට ුලීඅර් 1ුනුදි න්ුලාදාුග වුද්රාවණ නුවිනාඩිු5ක්ු
ගිල්වාුඉවතඅුගන්නමුිල්ුපීදීිඅ බ්ප්ුගල්ුගටවාුනඳුනබ යේුට ාගබනීබ්ින්ුනිබ්්ෝී ුපබළුට ාු
ගතහබනම
3

බ්ිබ්ලේුරතිනා්ුන්ග වුනඳුතියුණුුපි ම ක්ු ාවිතාුන්ුදිගුඅතඅුතීරුුආනා් අ පටාුගන්නමුබ්ිිු
තීරුවටුනබපුභයුමුුදණතුනබේඅාන්ුබ්හෝුති්ාභයුග්රෑභයු10ක්ුවතු් ලීඅර්ු10නුදි න්ුග වුද්රවනනුගිල්වාු
තවාන්ුකිරීිඅුබ් ොදාුගන්නමුබ්හොඳුනඳකින් අගල්ු2 ක්ුපිණුදිගුනබ යේුනපාුපසුවු4අුපටාුගබනීබ්ින්දු
පබළුට ාගතුහබනම
වබයේුලහුනා නිනුබ්පොබ්හෝුබ්නොඅල්ු1 : 1ුඅු පාත අුමිලිශ්රුන්ුබ්ලමමීමු10ුනුපිණුඋලඅ සිටිනුබ්ලේු
අතු්ාුවබ්ට්අුගබ්ඩොල්ුනබඅුබ්හෝුගල්ුවබනිුආව්ණ ක්ුලනලාුතවාන්ුපා වති ලාදාුගන්නමුබ්ි මදීු
නා නිනුබ්පොබ්හෝුවශබ් න්ුලයලයල්ුබ්පොබ්හෝු ාවිතාුන්ි ුනභයුදිරූ ලයලයල්ුබ්පොබ්හෝුවි ුයුතුුඅත්ු
වබයේුබ්නොඅල්ු1 ලයලයල්ුබ්පොබ්හෝුබ්නොඅල්ු1/2 බ්හෝුඊඅුිදක් අුයබ්වන්ුබ් ොදාුගතුයුතු මුබ්ිිුපා වති නු
පටටුමීඅර්ු1ක්ුපිණුවි ුයුතු මුබ්භය පා වති නුවර්ගුමීඅර්ු01ුවපලරි නඅුලාන්ද්රුසුපර්ුබ්පොල්බ්ේට්ුනබඅු
ග්රෑභයු500 වනුපරිදිුමිලිශ්රුන්ුගතුයුතු මුපසුවුබ්ලමමීමු5-6ුපිණුගබඹු්අුබ්ලමමීමු10ුප්ත් ඇතිවුලයඩාු
නාණුුලාදාුගතුයුතු ම
නපාග වුඅන්නාසිුනඳන්ුතීරුුනබපුභයුමුුදණතු ටිුඅතඅුසිටිනුබ්ලේුතවාන්ුපා වතිවට ලාදාුග වුනාණුුතුළු
තුභයප වුන්ුබ්හොදින්ුවලාුගතුයුතු මුපසුවුජටුලභයපාදන ුන් බ්ත වුත ව වවබ් න්ුත්ික්ුබ්ලවනක්ු
අබ් වුපව වවාුගතුයුතු ම
දිනු10-15 වනුවිඅුබ්ිොබ්්ි  න්ුිතුවීිුආ්භය ුබ් මුබ්ිොබ්්ි  න්ුිතුුවීුලතිු4 ලහ 6වනුවිඅුයූරි ාු1%ු
ද්රවණ නදු(ග්රෑභයු01ුවතු්ුලීඅර්ු01ුදි න්)ුමිලියුරිබ්ිට් ඔෆ්ුබ්පොඅෑෂ්ු2%ුද්රවණ නදු(ග්රෑභයු02ුවතු්ුලීඅර්ු
01ුදි න්)ුලාදාබ්ගනුිල් ාල්දි නුආ්ා්බ් න්ුබ්ිොබ්්ි  න්ුපත්රුිතඅුඉසින්නම
ිාලු03ුගතවූුපසුවුසිු වීිඅුඉතාි වුසුදුසුුත ව වවබ්ිුමුල්ුලහුපත්රුල මතුවූ බ්ිොබ්්ි  න්ුට ාුගබනීිඅු
පුළුවනමුබ්භයුඅු වුයක්ුතීරුවකින්ුබ්ිොබ්්ි  න්ු5-10 ද නඳකින්ුබ්ිොබ්්ි  න්ු20-40ුදක්වාුලාංඛ්ාවක්ු
ට ාුගතුහබනම
බ්ිබ්ටලුට ාුගන්නාුබ්ිොබ්්ි  න්ුඅළුතින්ුවගාවක්ුආ්භය ුකිරීිුලඳහාුක්බ්ෂේත්රබ්ි සිු වීිඅුහබකි ාවු
ඇතමුයබ්ලේුබ්නොිබතිුනභයුතවානක්ුවශබ් න්ුපව වවාුගන්බ්න්ුනභයුබ්ිි බ්ිොබ්්ි  න්ුර්ානුඅක්ෂ ු
දිබ්ේුබ්දනඅුපටාු ාගු2ුවශබ් න්ුලබනසූුතවාන්වටුබ්හෝ බ්පොයේතීන්ු දුන්වටුසිු වීිඅුපබළුබ්ගනුඉහතු
ආනා් අුබ්දගුණුන්ුගබනීිඅුපුළුවනම

පේ ක්රමාප ශාසි කිිප යකි







ඉවතටනුනඳකින්ුපබළුනිපදවාුගබනීි
නීබ්්ෝී ුබ්ිොබ්්ි  න්ුටබබීි
ඒනානාරීවුපබටුසිු වනුනිලාුවගාවුඒනානාරීවුඅල්වබන්නුයනවිඅුටබබීිම
බ්හොදින්ුවර්්න ුවූුලාටුපේ්ති ක්ුල මතුපබළුබ්්ෝපණ ුකිරීිම
පබටුලයඩාුනිලාුරවාහන ුපහසුි ම
ඉඩනඩුබ්නොිබතිුඅ අුඅන්නාසිුවගාුකිරීිුබ්වු වඅුතවාන්ුිඟින්ුආදා භයුට ාුගබනීිඅුහබකිු
වීිම

ක ඬුශ කැපීමා මාිනන් ැ ලාා ගැනීමා


බ්හොදින්ුඉදුණුුබ්ගඩි කින්ුන්ඬුවුට ාුගන්නම
4







ය ුසි්ල්ුඅතඅුබ්නොඅල්ු04 නඅුපටන්නම
ලාදාුග වුතවාබ්න්ුබ්ලමමීඅර්ු30 x 15 ප්ත් අුසිු වන්නම
ිාලු02 දීුපබටු4-5 පිණුයක්ුබ්නොඅලකින්ුට ාුගතුහබනම
ඒවාුේවීතීනුතවාබ්න්ුබ්ලමුමීඅර්ු30 x 30 ප්ත් අුසිු වන්නම
ිාලු04 දීුසිු වීිඅුසුදුසුුපබළු16-20 යක්ුන්ුයවකින්ුට ාුගතුහබනම

ැ අශශයතාාශය
තානි පේලි ක්රමාය
පේලි තුල ැ අතා
තා ය

අක්ක 01 (4000 ශර්ග මීටර්)
අශශය ැල සාං්යාශ

ශගාශ ආර්ථික ශශපයන් ශ් ශා
ගතාහැකි කාලය (අවුරුදු)

බ්ලමමීු-ු30

6500

6

බ්ලමමීු-ු40

5000

7

බ්ලමමීු-ු50

4000

8

පදපේලි ක්රමාය
බ්දබ්ේයේබ්ිුඇතිුබ්ේයේුබ්දනුඅත්ුප්ත් ුබ්ලමමීමු60
පේලි තුල ැ
අතා
තා ය

පදපේලි යුගලක්
අතා
තා ය

අක්ක යට (4000කට)
අශශය ැල සාං්යාශ

ශගාශ ආර්ථික ශශපයන්
ශ් ශා ගතා හැකි කාලය
අවුරුදු

බ්ලමමීු-ු30

මිලිමු01

16,500

4

බ්ලමමීු-ු30

මිලිු1.25

14,000

5

බ්ලමමීු-ු50

මිලිු0.1

10,000

6

බ්ලමමීු-ු50

මිලිු1.50

7500

7

පමාොප යියන් සඳහා පූර්ශ ප්රතිකකා ක
සිු වීිඅු ටාබ්පොබ්්ො වතුුවනුබ්ිොබ්්ි  න්ුිඟින්ුනවුවගාවුබ්වතුබ් ෝවීිඅුඉඩුඇතිුපිටි ිලයණාදු
දිලී්ුබ්්ෝගදුමුල්ුඅවල් ාබ් දීිුපාළන ුන්ුගබනීිඅුනඅයුතුුකිරීිුඉතා වබදග ව මුපබළුසිු වීිඅුබ්ප්ු
බ්ිොබ්්ි  න්බ්ගන්ුපහයේන්ිුඇතිුශල්නුපත්රු3-4ුපිණ ඉව වුන්ුඉන්ුපසුුපළමුබ්වන්ුඅන්නාසිු
බ්ිොබ්්ි  න්


බ්ලයේබ්රෝන්ුබ්හෝුබ්අොලයනිබ් ෝන්ුමිලියේලීඅර්ු300ුජට ුලීඅර්ු100ුනටවභයුන්ුබ්ිොබ්්ි  න්ු
විනාඩිු05ුඉහතුමිලිශ්රණබ්ිුගිල්වාුතබිය ුයුතුි ම

5

වහතා ප්රතිකකා ය සිදු කිීමපමාන් ිනනකට සුශ



රිබ්ඩෝමිලිල්ුමිලියේුලීඅර්ු200 ක්ුජට ුලීඅර්ු10අුබ්හෝුිබන්බ්නොබ්ල.
ිබන්බ්නොබ්ල.ුග්රෑභයු10ක්ුජට ුලීඅර්ු100ුබ්ිොබ්්ි  න්ුවිනාඩිු05ුගිල්වාුතබිය ුයුතුි ම

රතිනා්ුනළුපබටුදිනු2-3ුක්ුපත්රුපහටඅුවනබ්ලේුබ්ලවනුඇතිුතබනනුත න්නමුග ඩාුනටුපබටුදිනු
14ක්ුඇතුටතුසිු වන්නම

ක්පෂේත්රය සැකීමා
බ්වන වුබ් ෝග ුබ්ින්ුලායේනුියභයුලබනසීලිුිඟින්ුපලුබ්ප්ටන්නම
පසුවුබ්ලන්ටිුමීඅර්ු20 ගබඹු්ුහාුබ්ලන්ටිුමීඅර්ු20 පළටුනාණුුලනලන්නමු ෑවුභය ල මතුඉඩිනුනභයුනාණුු
දබමිලි ුයු වබ් වුලබ්ිෝච්චුරි අමුඉව වුන්නුපල්ු ෑවුිුඇති දිලාබ් ුලයඩාුවබටි ක්ුලෑබ්දනුආනා් අු
ලනල්ුන්න්නමුතබනිතටාුනභයුනබබ්ගන ම්ු- අ ම්ුදිශාවුඔල්බ්ලේුනාණුුනබපීිුවඩාුසුදුසු ම

ැ සිටුවීමා
ලනල්ුන්ග වුනාණුුදිබ්ේුබ්ිොබ්්ි  න්ුබ්නයේන්ුසිටිනුපරිදිුවබටි අුබ්හේ වතුුන්න්නම වබටි අුවිරුේ්ු
පබ වබ්තන්ුපල්ුසූ්ාුබ්ගනුබ්ිොබ්්ි  න්බ්ේුපාදල් ුබ්නොඅසින්ුබ්ලමමීම 10-15 පිණුවබබ්ලනුබ්ලේුපබ්ලේු
ිට්අිඅුබ් ොදන්නම
අන්නාසිුවගාවුතනිුබ් ෝග ක්ුබ්ටලුදුඅතුරුුබ් ෝග ක්ුබ්ටලදුවගාුනළුහබකි ම

තානි පාෝගයක් පලස
තනිුවගාවකින්ුඋපරිිුඅල්වබන්නක්ුට ාුගබනීිුලඳහාුසිු වීබ්භයුප්ත් ුබ්වනල්ුන් පබටුගහණ ුවබඩිු
න්ුගතුහබකි මුඅක්න් නඅුපබටු21000 (බ්හක්අ ා් නඅුපබළු53,000) දක්වාුවබඩින්ුගබනීබ්ින්ු
බ්ගඩිුවටුවිශාට වව ුබ්නබ්් මුඅ මතන්ුබ්ටලු ටුබ්නොපානුබ්ටල බ්ලො ාබ්ගනුඇතමු(පළමුුමු්බ්ිු
අල්වබන්නුලඳහා)ුතනිුබ්ේයේුබ්හෝුබ්දබ්ේයේුරි අුවගාව පි මඅුවි ුහබනම

අතුරු පාෝගයක් පලස ශගා කිීමපේදී
බ්පොල්ුලහු් ර්ුවගාුන්ුඇතිුඉඩභයවටුඅතුරුුබ් ෝග ක්ුබ්ටලුදුඅන්නාසිුවගාුකිරීි නිර්බ්ේශුන්ු ු
ටබබ්.මුතවදුබ්නබ්ලල්ුලහුබ්වන වුඅපන නුනිෂිනර්ිුබ් ෝගුලිඟුමිලිශ්ර බ් ෝග ක්ුබ්ටලදුවගාුනටු
හබනම
අන්නාසිුලහුපබබ්පොල්ු නුබ් ෝගුබ්දනුයනිුඉඩබ්භයුවගාුකිරීිුඅවදානභයුල මත මුය අුබ්හේතුව
පි බ්අොේබ්ත්ාුදිලී්ුවිබ්ශේෂ අුඅ  වුදිලී් ුනිලාුපාදල් ුලයණුුවීබ්භයුබ්්ෝග ුවබළදි හබනම
් ර්ුවගාවනුපළමු අවුරුදුු03 දක්වාුනාට ුතුටදීුද, බ්පොල්ුවගාබ් ුව ලුඅවුමු5 දක්වාුලහුඅවුරුදුු20 ක්ු
ගතවූුපසුුඅතුරුුබ් ෝග ක්ුබ්ටලුඅන්නාසිුවගාුනටුහබනම
බ්පොල්ුලිඟුවගාුන්නුවිඅුබ්පොල්ුගබ්ලේුපාදල් බ්ිුසිඅුමීඅර්ු02 ඈතින්ුඅන්නාසිුවගාුනළුයුතු ම
6

ශල් මාර්ධනය
සුළුුපරිිාණබ්ිුවගාවක්ුනභයුඋදළුුගෑිුිඟින්ු ුදටුවශබ් න්ුවල්ුිර්්න ුන්ුගතුහබනම්ලා නින
වල්නාශනුබ්ටලුබ්හක්අ ා් නඅුඩි බ්්ෝන්ු80%ුබ්ත වුනටුහබකිුලයුයුකිමග්රෑභයු02ුජට ලීඅර්ු200ුමිලිශ්රු
න්න්නමුබ්ි ුසිු වාුිාල ක්ුපිණුවූුවගාවන් මුඇතිුවල්ුපබට ලඳහාුබ් දි ුහබනමුපබ්ලේුබ්තතුඇතිු
විඅදීුබ් දි ුහබනමු(කිබ්ටෝුග්රෑභයු2ක් බ්හක්අ ා් නඅ)ුිාලු4-6 ක්ුපිණුවල්ුිර්්න ුබ් මමීඅුඅිත්වු
ඩි බ්්ෝන්ුලයුයුබ්වු වඅුඩි බ්්ක්ල්ුදි ් දුජට ුලිඟුමිලිශ්රුන්ු ාවිතාුනළුහබනම
වගාවුලඳහාුපළමුව්අුබ්පොබ්හෝුබ් ොදාුඅවලන්ුවූුබ්ේයේුඅත්අුබ්ලන්ටිුමීඅර්ු20-30 ඝනනිඅු
බ්නොුද  වුබ් ොදු ුටබබ්.මුනමු වුපිටිුිලයණාබ්ේුහානි ුබ්නොිබතිුවගාවනඅුබ්නොුද  ව බ් දීිුසුදුසු මු
බ්භයුිඟින්ුවල්ුිර්්න ුබ්ින්ිුබ්තතින දුආ්ක්ෂාුන්ුගතුහබනම වල්නඅුව්ක්ුබ්නොුද  වුබ් දීිු
රිාණව වුබ් ම

සායනික ප ොපහො පයදීමා





පබ්ලේුබ්තතින ුඇතිුවිඅුහාුපත්රුඅත්ුවතු්ුඇතිුවිඅදීුබ්පොබ්හෝුබ් දීිුසිදුුන්න්නම
පළමුුව්අුබ්පොබ්හෝුබ් ොදනුවිඅුපබටුආලන්නබ්ිුපලඅුබ් ොදනුඅත්ුඉන්ුපසුුගබ්ලේුපහයේන්ු
ඇතිුපත්රුඅත්අුපිණක්ුබ්පොබ්හෝුබ් ොදීිුසිදුුන්ි ම
නිතීිවුිල්ුහඅගබන්වීිුඋ වබ් වජන ුකිරීිඅුබ්හෝබ්ිොනුබ් දීිඅු ටාබ්පොබ්්ො වතුුවනුදිනඅු
ිාල නඅුපිණුනාටසිිාවක්ුතුළදීුවගාවඅු්ලා නිනුබ්පොබ්හෝුබ්නොබ් ොදන්නම
නිරිුවගාබ් ුගල්ුවබඩිුනිලාුඒුඅු වුබ්පොබ්හෝුරිාණ ුවබඩිුන්න්නම

වියළි සහ අතා මාැින කලා ය සඳහා

පයොදන ආකා ය
නා නිනු
බ්පොබ්හෝුබ් දීි
්ලා නිනු
බ්පොබ්හෝ

පයොදන
කාලය

ශර්ගය

ප්රමාාණය

සිු වීිඅුලතිු ලයලයල්ුබ්පොබ්හෝ, බ්ගොිුබ්පොබ්හෝු
2 බ්ප්
බ්හෝුබ්නොභයබ්පෝල්ට්
වර්ග ුලහුරිාණ ුග්රෑභයුපබට ක්ු
ලදහා

බ්හක්අ ා්නඅුබ්අොන්ු
01
බ්පෝෂනුරිාණ ුග්රෑභයු
පබට නඅ

යුරි ා

TSP

MOP

N P2 O5

K2 O

සිු වීිඅුබ්ප්

-

-

-

-

-

-

සිු වාුිාලු1 න්

10

7

15

5

3.2

9

සිු වීබ්ින්ුිාලු3 බ්හෝු4 නඅු
ව්ක්

10

7

15

5

3.2

9

ජල සේ ාදනය
පබ්ල මුබ්තතින ුආ්ක්ෂාුන්ුගබනීිුලඳහාුබ්ලන්ටිමීඅර්ු20-30 පිණුඝනනිඅුබ්නොුද  ව බ්හෝු
බ්වන වුසුදුසුුවසුනක්ුපබටුබ්ේයේුඅත්අුබ් දි ුහබනමුනමු වුබ්නොුද  වුපිඅ්අු වන බවින්ුමිලිළුඅධින මු
7

බ්නොුද  වුට්රබක්අර්ුබ්ටෝඩ්ු40-50 / බ්හක්අ ා් අුඅවශබ් ම නාණුුදිබ්ේුිතුපිඅුජට ුබ්ේළිුඅතරින්ු
බවීි, අුිඟින්ුබ්හෝුල්බ්රේුකිරීිමතවදුවි ළිුනාටබ්ිුදීුිලනඅුවා්ු4-6 ජට ුලබපයුිුිඟින්ු
ලතුු දා නුඅල්වබන්නක්ුට ාුගතුහබනම

කෘතීමා පලස මාල් හටගැන්වීමා
අවා්බ්ිුදීුඅන්නාසිුඅල්වබන්නුට ාගතුහබකිුවනුපරිදිුවිවි්ුබ්හෝබ්ිෝනුවර්ගුඅඩාංගු ්ලා නිනුද්රවු
ාවිතාුනටුහබකි මුයවිඅුඅවා්බ්ිදීුට ාුගතුහබකිුවනුබ්ගඩිුවබඩි මුදටනඅුඅබ්ටවිුන්ුගබනීිඅුපිළිවනම
බ්හෝබ්ිෝනුබ් දීබ්භයදීුබ්ගඩිුනබඩීිඅුිාලු4 1/2 බ්ප්ුබ්හෝබ්ිෝනුයනව්ක්ුබ් දි ුයුතු මුයනභය ගබ්ලේුපත්රු
30-35ුතිබීිුබ්හෝුගබ්ලේුව ලුිාලු8 - 10ුදීුදබමීිුඋචිතුබ් මුබ්හෝබ්ිෝන බ් දි ුයු වබ් වුබ්ගො ුතුටඅ ම
පහෝපමාෝන
ශර්ගය

පශලද නමා

පයොදන ප්රමාාණය

පගොායට පයොදන
ප්රමාාණය

Ca C2

නබල්සි භයු
නා ි ට්

30g + ජට ුලීඅර්ු1

50 ml

NAA

ේටාන්ටිපික්ල්

1 ml + ජට ුලීඅර්ු4.5

50 ml

යතියේන්

ය වුර්ල්

1 ml + ජට ුලීඅර්ු5 + යූරි ාුග්රෑභයු
50 ml
100

ඉහතුබ්හෝබ්ිෝනුවයේන්ුඅපු්බ්ට්ුවබඩිපු්ු ාවිතා න්න්බ්න්ුේටාන්ටිපික්ල්ුහාුය වුර්ල්ු මුනබල්සි භයු
නා ි ට්ුමිලිටදීුගන්නාුවිඅ තදුනබඅුආනා් අුට ාබ්ගනුසියුභයවුලයුයුන්ුගන්නමුබ්ිිුලයුයුවයේන්ුග්රෑභයු
2-5 වබනිුරිාණ ක්ුබ්ගො අුබ් දි ුයුතු ම
නබල්සි භයුනා ි ට්ුදි න්ුබ් දීිදුසිදුනටුහබනමුබ්භයුලඳහාුනබල්සි භයුනා ි ඩ් කිබ්ටෝු1/2ුජට ුලීඅර්ු
18ුමිලිශ්රුන්ුගන්නමුයිුමිලිශ්රණ ුබ්හොඳින්ුනටතාුයි න්ුඅුය බ්නෝේපු3/4 බඟින්ුසුදුසුුඅවල් ාබ් ුඇතිු
අන්නාසිුබ්ගො ුතුටඅුදබමිලි ුයුතුි ම නමු වුබ්ිිුමිලිශ්රණ ුලාදනුඅවල් ාබ් ුනිපදවනුඇසිඅයේන්ුවායුවු
විශාටුබ්ටලුපිඅවන නිලාුඉතිරිුවන්බ්න්ුඅුයුවායුුපුිාණ කිමුයිුනිලාුබ්භයුද්රවණ ුඅලුතින්ුලබූවවිගල
බ් දි ුයුතු ම

ළිපාෝධ හා ප ෝග ාලනය
කෘමි ාලනය
අන්නාසි පිටි මාකුණා (Dysmicocus brevipes)
අන්නාසිුවගාබ් ුර්ානුපළිබ් ෝ්න ාුපිටිුිලයණාුබ් මුබ්භයුනිමිලි ාුඅන්නාසිුපත්ර පාමුටුන්ඬුබ් ුහාු
බ්ගඩිිතුබ් ොබ්හෝුවිඅුදක්නඅුටබබ්.මුපිටිුිලයණාබ්ේුශරී් ුිතුසුදු පබහබතිුපිටිුවබනිුද්රවක්ුදක්නඅු
ටබබ්.මුබ්භයුනිමිලි ාුර්ානුවශබ් න්ුවගාවඅ හානිුන්ු ුට න්බ්න්ුඅන්නාසිුිබටවීබ්භයුවව්ල්ුබ්්ෝගු
වාහන ාුබ්ටල මුමීඅුඅිත්වුගබ්ලේ යුෂුඋ්ාුබීිදුසිදුුන්ි මුවබසිුනාටබ්ිුිබරුණුුලතුන්ුිතුපිඅුනළුු
පාඅුදිලී්ුද වබඩීිුනිලාුබ්ගඩිබ්ිුගුණා විනු ාව ුඅුයුබ් ම
8

ාලනය
පිටිුිලයණන්ුවගාබ් ුවිවි්ුල් ානුන්ාුරැබ්ගනු ු ුට න්බ්න්ුලයුදඹුවන්ුවිසිනිමුයි නිලාුවව්ල්ු
ිබටවීබ්භයුබ්්ෝග ුපාටන ුකිරීිුලඳහාුවගාබ් ුලයුදඹුවන්ුහාුපිටිුිලයණන් නුබ්දවර්ග ිුපාටන ු
කිරීිඅුපි ව්ුගතයුතු ම
බ්ිොබ්්ි  න්ුසිු වීිඅුබ්ප්ුබ්රොබ්ෆබ්නොබ්පොල්ුමිලියේුලීඅර්ු300/ ජට ුලීඅර්ු100ුනුබ්හෝ බ්රොතිබ් ොබ්පොල්ු
මිලියේුලීඅර්ු300ුජට ුලීඅර්ු100ුමිලිශ්රුන්ුලාදාුග වුද්රාවණබ්ි විනාඩිු05 පිණුගිල්වාුත න්නම
දිනනඅුපසුවුබ්ිිුබ්ිොබ්්ි  න්ුදිලී්නාශනුද්රාණන ක්ුවනුිබන්බ්නොබ්ල.ු64% බ්ිඅටබක්සිල්ු8%ු
බ්ත වනටුහබකිුලයුයු(රිබ්ඩෝමිලිල්)ුග්රෑභයු200ුජට ුලීඅර්ු100 මිලිහ්රුන්ුග වුදි ්බ්ිුවිනාඩිු5ුක්ුගිල්වාු
ත න්නම
පවතිනුවගාවනුගල්ුිබටවීු නු වුදුු ුවිගලුයිුගල්ුපරීක්ෂාන්ුබ්්ෝග ුහඳුනාබ්ගන නිර්බ්ද්් ශීතු
නිමිලිනාශන ුපත්රුපාද ුබ්හොදින්ුබ්තබ්ිනුබ්ලේුබ් ොදන්නමුලයුදඹුවන්අුවදින බ්ලේුලෑිුතබනනඅිු
බ් ොදන්නම

ප ෝග ාලනය
පගොාය කුණුවීමා සහ ාදස් කුණු වීමා





පබ්ලේුජීව වුවනුදිලී්ුනිලාුබ්්ෝග ුඇතිුබ්
බ්ගො ුලයණුවීිුදක්නඅුටබබ් න්බ්න්ුඅළු වුවගාවන් ම මුයවිඅුබ්ගො බ්ිුටා ාටුපත්රුපහසුබ්වන්ු
ඉදිරීිඅුපුළුවන
පාදල් ුලයණුුවීබ්භයදීුපත්රුිබටබ් මුගල්ුපහසුබ්වන්ුඉදිරීිඅුපුළුවන
බ්්ෝග ුදිලී්ුල මතුපල්ුිඟින්ුලහුබ්්ෝපණුද්රවුිඟින්ුබ්්ෝග ුපබතිබ්ර්

ාලනය



නීබ්්ෝී ුවගාවකින්ුබ්ිොබ්්ි  න්ුට ාුගන්න
පබළුසිු වීිඅුබ්ප්ුදිලී්ුනාශන ක්ුබ් ොදාුපූර්වුරතිනා්නුන්න්න

ිබන්බ්නොබ්ල.ු64%ුබ්ිඅටබක්සීලල්ු8%+ ජට ුලීඅර්ු100+ ද්රා්වණබ්ිුවිනාඩිු5ුගිල්වාුත න්න





වගාුන්නුඉඩබ්ි මුජටවහන ුදියුණුුන්න්න
වර්ෂාවුඅධිනුබ්ත වුනාළගුණ ක්ුපවතිනුවිඅුපබළුසිු වීිුබ්නොන්න්න
සිු වනුපබළුවටුබ්ගො ුතුටඅුපල්ුනබඅුබ්නොවබටීනිඅුවග ටාුගන්න
පවතිනුවගාවනුබ්ගො ුලයණුවීිුදක්නඅුටබබ්. නභයුදිලී්ුනාශනුබ්ටලුිබන්බ්නොබ්ල.ු64%
බ්ිඅටබකිි ල්ු8% බ්ත වුනළුහබකිුලයුය (රිබ්ඩෝමිලිල්)ුපු ුබ්නමිලි ක්ුල මතුදිලී්ුඉසින කින්ු
පබළවටුබ්ගො ුතුටඅුබ් ොදන්න
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පවතිනුවගාවනුපාදල් ුලයණුවීිුබ්හෝුමුල් ලයණුුවීිුවබළදීුතිබ්.ුනභයුබ්්ෝී ුගල්වටුපහතින්ුඇතිු
පත්රුනපාුඉව වුන්න්නමුපසුව ඉහතුලඳහන්ුදිලී්ුනාශන ිුගබ්ලේුපාුමුටුබ්ලේදීු නුබ්ටලු
ව වන්ුගලුමුටඅුපල්ුයනතු න්න්න

පගඩි කුණුවීමා
බ්ි ුනබපුභයුබ්හෝුතුවාටුිඟින්ුපබ්ල මුජීව වුවනුබ්ල්බ්අොසිුල්ටික්ුපබ්බ්ඩොක්ලාුබ්හව වුඅන්නාසිුදිලී් ු
බ්ගඩිුතුළඅුඇතුල්වීිුනිලාුවබටබ්දනුබ්්ෝග කිම

ප ෝග ලක්ෂණ
දිලී් ුඇතුල්වීුදිනුබ්දනනඅුපිණුපසුවුබ්ගඩිබ්ිුනු වුරිබ් න්ුනළුුපබහබවීිඅුපඅන්ුගනීමුබ්භයුනළුු
පබහබුවීිුනු වුදිබ්ේුබ්ගඩි ුතුළඅදුපබතිබ්ර්මපල්, වබ මුියාංදු, සුළඟුලහුබ්්ෝපණුද්රවුිඟින්ුබ්්ෝග ු
පබතිබ්ර්ම

ාලනය





බ්ගඩිවටඅුහානිුබ්නොවනබ්ලේුරබ් ශබ්ින්ුබ්නටාුග වුබ්ගඩිුපිරිසිදුුල් ාන නුඅසු්න්න
බ්ගඩිුරැල්ුන්නුල් ානබ්ිුකිසිවිඅනුසිු වීිඅුගන්නාුපබළුබ්නොත න්න
බ්්ෝග ුතදින්ුපවතීනභයුබ්ගඩිුරැල්ුන්නුල් ාන ුලහුඅවඅු2%ුබ්ෆෝිලීන්ුද්රාවණ ක්ුිඟින්ු
විෂබීජුනාශන ුන්න්න
බ්රොබ්නොමිලිල්ු80%ුබ්ත වුනටුහබකිුලයුයුග්රෑභයු100ුජට ුලීඅර්ු100ුමිලිශ්රුන්ග වුද්රවණ නු
බ්ගඩිවටුනු බ් ුනබපුභයුපිෂ්ඨ ුගිල්වාුග ඩාුන්න්න

මාැලවීමා
අන්නාසිුවගාබ් ුඉතාිුවබදග වුබ්්ෝග ුවන්බ්න්ුපිටිිලයණාුිඟින්ුපබති්ු නුවව්ල්ුබ්්ෝග ුනිලාුගල්ු
ිබටවීු ාිි ම

ප ෝග ලක්ෂණ
බ්්ෝග ුවබළඳුනුගල්වටුපත්රුපළමුවුතදු්තුපාඅුවීුපසුවුබ්්ෝලුපාඅඅුහබබ්ර්මුබ්භය අවල් ාබ් දීුදා් ුදිබ්ේු
පත්රුඇතුටඅුනබබ්භයමුනීබ්්ෝී ුශාන නුපත්රවටුපවතිනුදබඩි ල්ව ාව ුබ්ිිුපත්රවටුනබතිුනිලාුපත්රු
ිබටවුනුල්ව ාව ක්ුබ්පන්ු භයුන්ි ම බ්නළව්ුරබ්ේශ ු් ර්ුපටි ක්ුබ්ින්ුනබඩීිකින්ුබ්තෝවුනබමිලි ු
හබකි මුපත්රුවට අග්රල් ුරබ්ේශ ුවි බ්ල්මුබ්්ෝී ුගල්ුරිබ් න්ුිබරීු ි මුවබසිුනාටබ්ිුඉහතුබ්්ෝග
ටක්ෂණුඅුයබ් මුනි ාංුඇතිුවිඅදී, ජට ු මඟවීබ්ින්දුබ්ිවබනිිුටක්ෂණුඇතිුබ් ම

ාලනය



නිවබ්දිුියභයුබ්තෝ්ාුගබනීි
නීබ්්ෝී ුවගාවකින්ුබ්ිොබ්්ි  න්ුට ාුගබනීි
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බ්රොබ්ෆොබ්නොබ්පොල්ුමිලියේලීඅර්ු30ුඅුජට ුලීඅර්ු10ුඅුමිලිශ්රුන්ුලාදාුගන්නාුද්රාවණබ්ිුවිනාඩිු05ු
ගිල්වාුත ාුසිු වීිඅුගන්න
පවතිනුවගාවනුගල්ුිබටවීු නු වුදක්නඅ ටබබුනුවිගලුයිුගල්ුබ්හොදින්ුපරීක්ෂාුන්ුවව්ල්ු
බ්්ෝග ිු වුතහවුරුුන්ග වුපසු බ්රොපිබ්නොබ්පොල්ුනිමිලිනාශනුමිලිශ්රණ ුගල්වටුපත්රුපාදල් ු
බ්හොදින්ුබ්තබ්ිනුබ්ලේ බ් ොදන්න
වල්ුිර්්න , බ්පොබ්හෝුදබමීි, පඳුරුුපාටන , ලයුදඹුවන්ුපාටන , බ්ලවනුපාටන ුලහුජටු
පාටන දුවබදග වුබ්

අන්නාසි ශගාපව් ප ෝෂණ ඌනතාා
නයිට්රජන් ඌනතාාශය







ටපටිුපත්රුටාුබ්නොළුපාඅුවීි, අගුටාුනහුවීිුලහුදා්ු්තුුපාඅුවීි
පසුවුසි ළුුපත්රුටාුනහුවීි
ගබ්ලේුවර්්න ුඅුයවීිුලහුඵටුනබතිවීි
ගබ්ලේුවර්්න ුඅුයවීිුලහුඵටුනබතිවීි
බ්ිොබ්්ි  න්ුලහුමුල්ුවර්්න ුඅුයුවීි
රතිනා්ු-ුයූරි ාු1%ුද්රවන ුල්බ්රේුනටුහබන

ප ොස්පේට් ඌනතාාශය





පත්රුබ්නොළුපාඅුවීුතිබීි
අලු වුපත්රුදභයුපාඅඅුුදරුුනදුබ්නොළුපාඅුවීි
බ්ිොබ්්ි  න්ුහාුඵටුනබතිුවීි
ලයඩාුමුල්ුබ්හොදින්ුඇත

ප ොටෑෂ් ඌනතාාශය






පත්රුබ්නොළුපාඅුවීුතිබීිුප්නුපත්රුනහුපුල්යේුඇතිුවීි
බ්ිොබ්්ි  න්ුනබත
ගබ්ලේුවර්්න ුඅුයුවීිුලහුලයඩාුඵටුඇතිුවීි
ඵටබ්ිුඋඩුබ්නොඅලුඉදීිුසිදුුබ්නොබ්
මුල්ුබ්හොදින්ුඇත

කැල්සියේ ඌනතාාශය




ටපටිුපත්රුවටුටාුබ්නොළුපාඅුවීි, නහුටපුතිබීිුලහුඅගින්ුිබරීි
ප්ණුපත්රුනහුපුල්යේුඇතිුවීි, ්තුුදුඹුරුුවීි, අඟුසිඅුිබරීි
බ්ිොබ්්ි  න්ුනබතිුවීිුලහුඅුයුවීි
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ඵටුලයඩාුවීිුලහුඵටුබ්නොබ්භයරීි
ඵටුඇතුටතුආවර්ණුවීි
ඵටබ්ිුඋඩුබ්නොඅලුඉදීිුසිදුුබ්නොබ්
නබල්සි භයුඅධිනුනභයුගල්ුමිලිටිුවීුනහුපාඅුබ්

මාැග්නිසියේ ප ොපහො ඌනතාාශය






වබුයණුුපත්රුටාුබ්නොළපාඅුවීිුහාුනහුටපුඇතිුවීි
ප්ණුපත්රු්ා්වටුනහුඉරිුඇතිුවීි
පසුවුයිුනහුඉරිු්තුුදුඹුරුුවීිුලහුඅගුසිඅුිබරීි
බ්ිොබ්්ි  න්ුඅුයුවීිුබ්හෝුනබතිුවීි
ගබ්ලේුඵටුහඅුබ්නොගනී

සල් ර් ඌනතාාශය







වබුයණුුපත්රුටාුබ්නොළුපාඅුවීුපත්රුටපුඇතිවීි
පසුවුයිුනහුටපු්තුුවීි
ගබ්ලේුවර්්න ුඅුයුවීි
ගබ්ලේුවර්්න ුඅුයුවීි
ඵටුලයඩාුවීි
ඵටුඉදීිුඋඩින්ුසිදුවීි

නිරි ශගාශ නඩ් තු කිීමමා
පළමුුඅල්වබන්නුබ්නටාුග වුපසුවුගබ්ල මුපහයේන්ිුබ්හොදින්ුවබඩීුඇතිුබ්ිබ්්ි  න් බ්දබ්දනලයුපිණක්ු
ඉතිරිුන්ුබ්ලසුුබ්ිොබ්්ි  න්ුලීුනරුවනුආ්ා්බ් න්ුඉව වුන්න්නම

අස්ශැන්න පනලීමා සහ සැකීමා
නිසිුපරිදිුපබසීලුඇතිුඅන්නාසිුබ්ගඩිුපිණක්ුබ්නටාුගන්නමුබ්ගඩිබ්ිුපිඅුබ්පො වබ් වුඇති ඇල්ුබ්හොඳින්ු
පළල්ුවීුලභයපූර්ණුවූුබ්ගඩිුපබසුණුුබ්ගඩිුවශබ් න්ුලබටබ්ක්මුබ්ගඩිබ් න් 25% - 50%ුරිාණ ුපිඅු
බ්පො වබ්ත මුවර්ණ ුනහුපබහබ අුහබරීුඇතිුවිඅුබ්නලීිුලඳහා බ් ෝගුබ් ම අපන න ුලඳහාුබ්ගඩිු
නබඩීි ත්ික්ුනයේන්ුනළුහබනමුඅල්වු ුබ්නලීිුඋද ුනාටබ්ිදීුසිදුුකිරීිුසුදුසු මුනු බ් දිගුඅගල්ු4-6
ල මතවුන්ඬුවදුලිඟුපබසුණුුබ්ගඩිුබ්නටාුගන්නම

අස්ශැන්න ගාඩා කිීමමා හා ප්රශාහනය
බ්නටාුග වුබ්ගඩිුබ්නොතබබ්ටනුබ්ටලුබ්ලවනුඇතිුල් ාන නුනු වුඉහටඅුසිටිනබ්ලේුඅසු්න්නම
වර්ෂාබ්වන්ුහාුදබඩිු මරුුරැසින්ුබ්ගඩිුආ්ක්ෂාුන්ුගතුයුතු මුබ්ගඩිබ්ිුබ්පණුිුවබඩි න්ුගබනීිුලඳහාු
නු වඅුලභය න්්ුවීුඇතිුදිගුුපත්රදුඉව වුන්න්නමුනු වුඅගල් 2-4ක්ුත ාුහ්හඅුනපන්නම රවාහන අ
සුදුසුුවන්බ්න්ුිඳුවශබ් න්ුඉදීුඇතිුබ්ගඩිුබ් මුරවාහනබ්ිදීුවාහනබ්ිුපතුටඅුහා පබතිවටඅු භයු
ඇතිරුික්ුබ් ොදාුගබනීබ්ින්ුබ්ගඩිුතබලීිුහාුතුවාටුවීිුඅුයන්ුගතුහබනම බ්ගඩිුඇසිරීිුන්නවිඅු
න්ඬුවුපහටඅවනුබ්ලේුඅසු්න්නම
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