ග ොටුග ොළ

උද්භිද විදයාත්මක
කුල -

මා

- ගෙන්ගෙලා ඒසි ාටි ා(Centella asiatica)

අතීතයේ සිටම ය ොටුය ොළ ශ්රි ංකිකය ් අතර ඉතකමත් ජනප්රි් ාංක ්ගය ්කයඑ ට්ටම ේයික 
විය ේෂ රස්ක් ඇති ය ොටුය ොළ සඳහක ය්ළඳයාොයේ යහොඳ ඉේලුමක් ා්තිඑ යමහි ඖෂධී් ගුණ ඇති
බ් ේයුගයයිදයේ දැක්යිඑය ොටුය ොළ ් ඩ බහුං ාංක ්ගය ්කයඑ

වර්ග
්ර්ධන රටක් අුව් ය ොටුය ොළ ්රධාකන ේ කර යද

ට යබදුව ංැය එ

පඳුරු ආ ාර

1

ාඳුරක් යංස ට තැන ාැළ රකශී්ක් ්ර්ධන් යිඑ සකමකනයය් ටක් ාඳුර ා්ර 100-130 ්රමකණ්ක්
ඇති අතර, නටු් දි යසඑමීඑ 10-15 ක් ාමණ යිඑ මධායසථ ්රමකණයේ ා්ර සහිත යමම ්යෙේ ා්ර්
දි යසඑමීඑ 2.5 ක් හක ාළං යසඑමීඑ 4.5 ක් ාමණ යිඑ

වැල් ආ ාර

සිට ාැළ ාඳුරු දමන අතර, ධාක් ්ර්ධන් ද සිු  යිඑ ය ක සක, ක්යෂේ්ර් ුරරක ාැතියරින ්ැය.එ
ධාක් යේ තැක  තැන ුරරුක්්ං මුේ හට ය න ඒ්ක යාොයළෝට ස බ ධා වී න් ාැළ යංස ්ර්ධන්
යිඑ

ය ්ක ා්ර්ං වි කංත්්් අුව් ය ොටසථ ුනන ට යබදි් හැකය්එ
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විශාල ප්ර ායග ප්ර ති  වර්ග (ය්ෝධා ය ොටුය ොළ)

ා්ර් දි යසඑමීඑ 5.5 ක් හක ාළං යසඑමීඑ 8.5 ක් ාමණ යිඑ ට ාඳුරකය ධාක් 4 - 6 ක් ාමණ හට
ක එ නටු් දි යසඑමීඑ 15 ක් ාමණ යිඑ ාඳුරු ්ේට ්ඩක ්ර්ධන යි ් ්ැඩි අතර, භූින ඒ
්කය
ංබක ත හැකය අසථ්ුව ්රමකණ් ද ්ැඩි්එ ය ූ විට රස් අඩු්න අතර ඉක්මක  අසථ්ැ න යනංක ත
යුුන්එ

ධ්යෙථ ප්ර ායග ප්ර ති  වර්ග (මීරි ම ්ේ)

යමම ්ෙයේ ා්ර්

දි යසඑමීඑ 2.5 ක් සහ ාළං යසඑමීඑ 4 ක් ාමණ යිඑ නටු්

දි යසඑමීඑ 10 - 15 ක්
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යිඑ ටක් ාඳුර ා්ර 30 ක් ාමණ ඇති අතර, ාඳුරකය ධාක් 4 - 6 ක් ාමණ හට නීඑ ්කණිජ මට්ටය
් ක සඳහක යමම ්ේ ්ැඩි ් ය් පාය්ෝී ර ැය එ අයනක් ්ගය ්ංට ්ඩක රසය් ්ැඩි්එ
අාන්න සඳහක ද භකවිතක යිඑ

කුඩා ප්ර ති  වර්ග වගවල් ග ොටුග ොළ

ා්ර් දි යසඑමීඑ 1.5 ක් සහ ාළං යසඑමීඑ 2.5 ක් ාමණ යිඑ ටක් ාඳුර ා්ර 10 ක් ාමණ ඇති අතර,
ට ාඳරකය ධාක් 3 - 5 ක් දක්්ක හට ක යිඑ නටු් දි යසඑමීඑ 6 - 8 ක් ාමණ යිඑ යම් ය්ේ
ය ොටුය ොළ නින ද හැඳි යිඑ ය්ළඳයාොයළේ ය ්ක සඳහක විය ේෂ ඉේලුමක් ඇතඑ ැඳ සෑදීම සඳහක
යමම ්ගය ් ්ැඩි ් ය් භකවිතක යිඑ
ජං් රඳක යනොා්තින ාහත් බි ්ං තක  ් ක්ක් යංසත්, පසථ බි ්ං යාොේ, ය යසේ, ුනරු මුරුි ක,
ේදී ය්නත් ් ක් අතර ්ටි ් ක්ක් යංසත් ය ොටුය ොළ ාහසුය් ් ක ළ හැකය්එ ායසේ ජං්
රඳක ාැ්තීම ය ොටුය ොළ ් ක්ට අහිත ර්එ
සෑම ය ්ත්ත ම ය ොටුය ොළ ාකත්ති්ක් යහෝ යාෝච්චි්ං ාඳුරු කීා්ක් යහෝ සිටු්ක ැනීයම ා යේ
අ් යතක්් ාහසුය් ම සා්ක ත හැකය යිඑ ාසථ සිරක්ෂණ ක්රම්ක් යංස බෑ ම සහිත ඉඩ ්ංද
ය ොටුය ොළ ් ක ළ හැකය්එ
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ගද්ශගුණි

අවශයතා

ජං් සැායීමට හැකය න ශ්රි ංි කයි ඕනෑම ්රයදශථ ් ය ොටුය ොළ ් ක ළ හැකය නමුත් ්සර ුරරක
ාැතිරුණු ්ෂෂකාතන්ක් ඇති යතත් ංකා් ් ක් සඳහක ්ඩකත් ය්ෝ ය්එ යතත් ංකායේ යත්, යාොේ,
රබගය ේදී ් ක් ුනළ සථ්භකවි යංස ්ැේ ය ොටුය ොළ යහොඳි ්ැයිඑ ් ක් ේර භ කයරිම සදහක ්ෂෂක
කං්ක් යතෝරක ැනීයම සිට ාැළ ින් ්කයම ්න හකක ් අඩු ර ත හැකය යිඑ

ගරෝපය ද්රවය

්ටාණු හකක ්ට ය ොඳුරු වී යනොමැති නීයරෝී ාඳුරු්ලි යහෝ ධාක් ්ලි ංබක
නක මුේ සහිත
මධායසථ ්රමකණ්ට ය ූ ාැළ, සිටුවීම සඳහක යතෝරක ුව ංැය එ යහොඳි ්ැඩුණු ාඳුරකය සිටුවීම
සඳහක යතෝරක ුව ංැය එ යහොඳි ්ැඩුණු ාඳුරකය සිටුවීම සඳහක ාැළ 10-15 ක් ාමණ ංබක ත හැකය්එ
ාඳුරු ්ලි ාැළ ංබක ැනීමට දින 2-3 ට යාර ා්ර ාක ඉ්ත් කයීම සුු සු ්එ
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්ෙ මීටගය 100

බිමක් සඳහක ාහත දක්්ක ඇති යරෝාණ ද්ර්ය ්රමකණ්

අ් ය යිඑ

ාඳුරු ේ කර හක ය්ෝධා ය ොටුය ොළ- ාැළ 5,000- 7,500
මධායම ්රමකණයේ ා්ර සහිත ්ැේ ේ කර්- ාැළ 9,000- 10,000
මේ හක ඵං හට
නක ය ොටුය ොළ ්ෙ ීජජ මින
අයේක්ෂක ළ යනොහැකය ්එ

ද ්රචාකරණ් යිඑ ඒ්කයේ ්ෙ ාරිුද්ධධාතක්්

පරතර

ාඳුරු ේ කර් හක ය්ෝධා ය ොටුය ොළ- යසඑමීඑ 20*20
මධායම ්රමකණයේ ා්ර සහිත ්ැේ ේ කර්- යසඑමීඑ 15*15
යද්ේම ට
හැකය්එ

තැන ාැළ 2-3 ක් ාමණ බැගි

සිටු්ුව ංැය එ ්ැේ ේ කර් අහඹු යංස ්ද සිටුවි්

පාාංශු අවශයතා
PH අ ් 6-7 ක් අතර ා්තින සුළු ් ය්
ය ොටුය ොළ ් ක් සඳහක ්ඩක සුු සු ්එ

ේ ලි

, ජං්හන් ්හාත් මට්ටම

ඇති ාසක්
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බිම් ෙැ සී

් ක් සඳහක යතෝරක ත් සථ කන් අුව් ජං් රඳක යනොා්තින යංස සුු සු ාරිදි පසථ ාකත්ති යහෝ ගිේ
ාකත්ති ය්ොදක ැනීම සඳහක බි ස සථ ර ත යුුන්එ ාස බුරුංට තිය න ය ොටුය ොළ ්ං මුු  මුං
අඩි් ටත් ්ඩක ැඹුරට විහිය්ධඑ

පහත්මක බිම් වල ව ා කිරී

ජං් රඳක යනොා්තින ාහත් බි (කුඹුරු) ් ක් සඳහක යතෝරක ත් විට ාළමු් බි යාරළක ්ේ දිරකාත්
වීමට හැර ැට යාොඩි ර ාස සමතංක ර
නඑඉ ාසු, ජං් යහොඳි බැස ්කම සඳහක ලි්දි ්යට්ට
සහ අ් ය ාරිදි මැද සථ කන කයහිා්
කුව ස සථ ර නඑ්ෂෂක කංයේදී ජං් රඳක ාැ්තීම ක සක ාහත්
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බි ්ං ය ොටුය ොළ ් ක් ාහසුය්
අ්ධාකන්ක් ය්ොමු කයීම ්ැද ත් යිඑ

විනක වීමට ඉඩ තිය එ ඒ ක සක ජං ්හන් ය යගය ්ැඩි

උෙථබිම් වල ව ා කිරී

්ේ ාැළෑටි යහොඳි මගයදන් ්න යසේ බිම යාරළක ැට යාොඩි ර ාස සියු ් ස ස නඑ ජං් බැස
්කම සඳහක අ් ය ාරිදි කුව ය්ොද නඑ මීටර්ක් ාමණ ාළං ගිේ ාකත්ති්ං සිටු්වීම සුු සු ්එ

පැළ සිටුවී
ස සථ ර ත් බිය ක ්ිනත ාරතර්ට ට තැන ාැළ 2-3 බැගි සිටුවි් යුුන්එ ාැළ සිටුවිමට සති් ට
ාමණ යාර අ් ය තර
කබක  යාොයහොර(මූලි ිනශ්රණ්) ාසට ිනශ්ර ළ යුුන්එ ාැළ සිටුවීය දී, ාස
යතත්් තිබිම ්ැද ත් ්න අතර ස්සථ කංයේදී සිටුවීයම ාැළ වි්ළි ්ෑම අ්ම ර ත හැකය්එ
ාැළ සිටුවීයම ාසු වි්ළි කංගුණ්ක් ා්තී න යස්ණ සැායීම ්ැද ත් යිඑය සඳහක යාොේ අුන
්ැක  දෑ භකවිතක ළ හැකය්එ
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ගපොගහොර ග දි

ය ොටුය ොළ ් ක් සඳහක

ාබනි

කබක 

සහ රසක්ක 

්න යද්යෙේම යාොයහොර භකවිතක

රුව ංැය එ

ගපොගහොර

දිරකාත් ය ොම, කුකුේ යාොයහොර, ය ො යාෝසථට් සහ ය ොළ යාොයහොර ේදී් කබක  යාොයහොර
් ය් භකවිතක රණු ංැය එ ්කණිජ මට්ටය ් ක් සඳහක බහුං ් ය් කුකුේ යාොයහොර භකවිතක
ය යගයඑ ටමින ්ේ ාැළෑටි ාැතිීමක් සිු  යනෝන අතර ්ටාණු හකක ් මගයදන් කයීම සඳහක ද පා කී
යිඑ
කුකුේ යාොයහොර භකවිතක රන විට, ාැළ සිටුවීමට දින හතර ට ාමණ යාර ාසට ිනශ්ර ළ යුුන්එ
ඉ ාසු දිනාතක ජං් ය්දි් යුුන්එ ය්නත් කබක  යාොයහොර ්ෙ, ාැළ සිටුවීමට දින 3-4 ට ාමණ
ලි ාසට ිනශ්ර ළ යුුන්එ ඉ ාසු මකස 4 ට ්රක්, සුු සු කබක  යාොයහොර ්රමකණ්ක් ් ක් ුරරකම
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ාැතියරන යසේ ඉසි් යුුන්එ ්ෙ මීටගය 1000 බි ්රමකණ්ක් සඳහක කබක  යාොයහොර යටො
ාමණ ය්ොදුව ංැය එ ා්ර ්ං ැඳී  ඇති යාොයහොර ඉ්ත් ්න යසේ ජං් ය්දි් යුුන්එ

රො නි

ගපොගහොර

කබක  යාොයහොර ාමණක් ය්දීම ්රමකණ්ත් යනෝන යහයි
රසක්ක  යාොයහොර ද ් ක්ට ය්දි් යුුන යිඑ

මූලි

1 ක්

්ැඩි අසථ්ැ නක් ංබක ැනීම සඳහක

ගපොගහොර

ාැළ සිටුවීමට දින යද
යහොඳි ිනශ්ර ර නඑ
්ෙ මීටගය 1,000

ට ාමණ යාර ාහත සඳහ

යාොයහොර ්ෙ අ් ය ්රමකණ්ට ය න ාසට ය්ොදක

(අක් ර 1/4)
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බි ්රමකණ්ක් සඳහක
යුරි්ක - කයඑග්රෑඑ 09.0
සක ද්ර සුාගය යාොසථයාට් - කයඑග්රෑඑ 13.5
ිනයුරිය්ට් ඔෆථ යාොටෑෂථ - කයඑග්රෑඑ 10.0
මුනපිට යාොයහොර
්ෙ මීටගය 1000

බි ්රමකණ්ක් සඳහක ාහත දක්්ක ඇති යාොයහොර ්රමකණ්

ය්ොද නඑ





සිටු්ක සති 4 ට ාසු යුරි්ක කයඑග්රෑඑ 9
සෑම අසථ්ුව යනළීම ටම ාසු යුරි්ක කයඑග්රෑඑ 4.5 සහ ිනයුරියේට් ඔෆථ යාොටෑෂථ කයඑග්රෑඑ 1.5
සෑම මකස 6 ට ්රක් සක ද්ර සුාගය යාෝසථයේට් කයඑග්රෑඑ 6.5 ් ක් සඳහක මුනපිට යාොයහොර
ය්දීයම ාසු, ා්ර මුනපිට ්ැටී ඇති යාොයහොර යසේදී ්න යසේ ජං් ඉසි නඑ



ජල ෙම්පාදම

ජං හිඟ්ට ංක්වීයම ය ොටුය ොළ ් කයි ්ර්ධන් බකං යිඑ ටබැවි , ායසේ යතතමන් අඛණ්ඩ්
ා්ත්්ක ැනීම අති යි ම ්ැද ත් යිඑ ඒ සඳහක සුු සු ාරිදි ජං් සැායි් යුුන්එ අ් ය ාමණට ්ඩක
ජං් සැායිම ද සුු සු යනොයිඑ
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වල් ර්දම

් ක් ුනළ ්ේ ාැළෑටි ්ර්ධන් වීයම යභෝ යේ අසථ්ැ න අඩු යිඑ අසථ්ැ න යනළක
නක විට
ය ොටුය ොළ සමඟ ්ේ ාැළෑටි ිනශ්ර් තිබියම ටහි ගුණකත්ම් අඩු යිඑ ටක සක, අයංවි කයීම ා්ක අාහසු
යිඑ ්ේ ාැළෑටි යරෝ හක ාළියබෝධා ාැතිරවීමට පා කී යිඑ ටබැවි ් ක් හැකයතකක් ු රට ්ේ ාැළෑටි
්ලි යතොර් පිරිසිු ් ා්ත්්ක ත යුුන්එ

ගරෝ
වවරෙථ ගරෝ

ය ොටුය ොළ ්ංට ්ැළයඳන ව්රසථ යරෝ යද ක් දැනට හඳුනක ය න ඇතඑ ඒ්ක පිපිඤථඤක විචි්ර
ව්රස් හක යාොටි (poty) ව්රසථ විය ේෂ්ක් යිඑ ඒ්ක ක සක ය ොටුය ොළ ක යේ ව්රසථ යරෝ
ංක්ෂණ ඇති ්න බ් වි ථ්කස ය යගයඑ
12

යරෝ ංක්ෂණ
ාළමුය් ම ා්ර්ං හ මුසු ය ොළ ාැහැති ුරේලි විචි්ර යංස ඇති යිඑ ළාටි ා්ර අක්රම්ත් හැඩ්ක්
නීඑ ා්ර කුඩක වී හ ාැහැ යිඑ ාසු් ා්ර ්ං ු ඹුරු ාකට ුරේලි ඇති යිඑ සමහර විට ා්ර දකර සහ නකරටි
ද ාකට යිඑ යරෝ ් ්ැඩි වූ විට ක කුරු වී ාඳුරු දැමීම අඩු යිඑ අ්සකනයේ, ක ් ින් ්යිඑ
කුඩිත්ත විසි ව්රසථ යරෝ ්ැළඳුන ක ්ං, යුෂ පරක ීජ, නැ්ත නීයරෝගි ක ්ං යුෂ පරකීජම
ක සකත්, යරෝී ාැළ සිටුවීම ක සකත්, යරෝ ් ාැතියගයඑ යරෝී ාැළ පු රක විනක ය ොට යරෝ ් ාකංන්
ර ත යුුන්එ ව්රසථ යරෝ සඳහක ්රති කර නැතඑ
ග ොළ පුල්ලි ගරෝ

සගය සථයාෝරක දිලීර විය ේෂ්ක් ක සක ා්ර්ං ද ාැහැති ර ඇති වී ාසු් හ ාැහැවී ින් ්යිඑ යරෝ ්
ාකංන් ළ යනොහැකය න ාමණක් ් කයි ා්ර ාක ඉ්ත් ය ොට මැ ය ොයස , මැයන ,
ඇ ට්රය ෝේ යහෝ ඩැය ොක ේ ්ැක  දිලීර නක ්ක් ජං් ලීටර් ට ග්රෑ 2 ක් බැගි ිනශ්ර ය ොට
් ක් යහොඳි යතයමන යසේ ඉසි නඑ

මුල් කුණුවීගම් ගරෝ
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ෆියුයසේරි් යහෝ සථක්යංයරෝටි් (Sclerotium spp.) දිලීර විය ේෂ ක සක ය ොටුය ොළ මුේ කුණු යිඑ
යරෝ ංක්ෂණ
මුේ සහ ඳ කුණු වී ක මැංවීයම යහෝ ා්ර හ වීයම ාසු ක ් වි්ළී ින් ්යිඑ යරෝ ් ාකංන්
ර ත යනොහැකය න ාමණක් යහෝමකයි යහෝ තිරක ්න දිලීර නක
්ලි ට ක් ජංයේ දි් ය ොට
යරෝී ක ඉ්ත් ර ඒ අ්ට ්රය්ධ ්ට මේ බකේදි්කය යාොයළෝ යතයමන යසේ ය්ොද නඑ ජං්
ලිටගය 1 දිලීර නක
ග්රෑ 2 ක් බැින ්න යසේ දි් ර ත යුුනයිඑ

හිටු ැරී
සියුයඩොයමොනකසථ යසොංය සි්කරු නමැති බැක්ටීරි්ක් ේසකදන් වීම ක සක ට ්රම ක ් මැං වී ින්
්යිඑ යමම යරෝ ් ්ැළඳුණු ාසු ්රති කර මින සු් ළ යනොහැකය යිඑ
යරෝ ාකංන්
ය ොටුය ොළ ා්ර ේහකර්ට
නක ක සක රසක්ක  ද්ර්ය ය්දීයම හැකයතකක් ු රට ්ැළකී යරෝ
ාකංන් ර ැනීමට පත්සකහ ළ යුුන්එ ඒ සඳහක ාහත සඳහ ක්රි්ක මකෙ ත හැකය්එ








යරෝ ්ැළඳුන ක
ං්ක ඉ්ත් කයීම
්ේ මගයදන් ය ොට ් ක් පිරිසිු ් තබක ැනීම
් ක්ට යහොඳි හිරු ටළි් ්ැටීමට සැංැසථවීම
ක යරෝී යරෝාණ ද්ර්ය ාමණක් සිටුවීමඑ
ායසේ ජං ්හන් දියුණු කයීම
අ් ය ්රමකණ්ට ්ඩක නයිට්රජනී් යාොයහොර ය්දීයම
යභෝ මකරු් අුව මන් කයීම

්ැළකීම
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ෘමි හානි
යුෂ උරා ගබොම කුයා (Halticus tibiales)

හැේටි සථ ටිබි්කංසථ නමැති ළු ාැහැති කුඩක මකුණ ා්ර ්ං යුෂ පරක ීජම ක සක ක ්ට හකක 
ාැිනයණ්එ යුෂ පරක බිි සථ කන ්ං සුු  ාැහැති ුරේලි ඇති යිඑ හකක ් දරුණු වූ විට ා්ර් ුරරකම සුු  ාැහැ්
ාැතියගයඑ
මගයදන් සඳහක ෘින නක
ය්දීමට සිු  වූ විට ජං් ලීටගය 1
ක් බැගි ිනශ්ර ය ොට ඉසි නඑ

ට ඇටයරෝ

යහෝ යට්රයබෝ

ිනලි ලීටගය 1

රතු කුළු යිො හානි

හකක යේ ංක්ෂණ හක ාකංන් මුකුණු්ැ න ් කයි යමක එ
15

වෙ පණු හානි

යමයංොයි. යිය (Meloidegyne) විය ේෂ්ට අ්ත් මූං ැටිති ්ටාණු් ක සක ඇති යිඑ යමම ්ටාණු
විය ේෂ් ය ොටුය ොළ ක යේ මුේ ්ංට ඇුනේ වී මූං ැටිති ඇති කයීම ක සක මුේ මගි සිු ්න ජං්
හක ඛක ජ ං්ණ අ්ය ෝෂණ්ට බකධාක ාැිනයණ්එ මීට අමතර්, ්ටාණු් යේ හකක ් ක සක දිලීර හක
බැක්ටීරි්ක මින මුේ ්ං ්ධවිතීයි ේසකදන ඇති යිඑ
හකක යේ ංක්ෂණ
්ර්ධන් බකං වී ක ් කුරු යිඑ ා්ර
මුේ මහත් යිඑ

හ ාැහැ ැ යිඑ මුේ ්ං ැටිති දක්නට ංැය එ අසකමකනය යංස

පාලම





ක යරෝී ාැළ ාමණක් සිටුවීමඑ
කබක  යාොයහොරක් යංස කුකුේ යාොයහොර භකවිත්එ
යභෝ මකරු්ක් අුව මන් කයීමඑ ය සඳහක ත ාංක යභෝ ් සිටුවීම ය්ෝ ය යිඑ
අන් ය යංස නයිට්රජනී් යාොයහොර යනොය්දීමඑ
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අෙථවැන්ම ගමළී

යහොඳි නඩත්ුන ළ ් ක්කය සිටු්ක දින 100 කය
යනළීම කීා ේ කර් ට රුව ංැය එ





ාමණ ාළමු අසථ්ැ න ංබක ත හැකය්එ අසථ්ුව

ය ොටුය ොළ ාඳුර ස ුරගයණය් ම යාොයළෝ මට්ටමට මඳක් ඉහළි
ාක ැනීමඑ යමහිදි ාඳුර
නැ්ත ්ැඩී ඊළඟ අසථ්ැ න ංබක ැනීම සඳහක මකස 2 ාමණ කං්ක් ත යිඑ
ාඳුරු ්ටක ක ්ිනත ්රමකණ්ට යමෝරක ඇති ය ොළ ාමණක් දණ්ඩ සමඟ ඩක ැනීමඑ යමම
ක්රමය් සති 2 ට ාමණ ්රක් අසථ්ැ න ංබක ත හැකය්එ
්ැේ ය ොටුය ොළ ්ං, ාමණට යමෝරක ඇති ා්ර, නටු් සමඟ අති
ං්ක ැනීමඑ යමම
ක්රමය් ්ැඩි ්කර ණනක් අසථ්ුව යනළක ත හැකය්එ
්ැේ ය ොටුය ොළ ්ං ා්ර නටු යහොඳි දික් වී නැති අ්සථ ක් හි දී ධාක්
ඳ යාොයළෝට
ස බ ධා වී ඇති සථ කන්ලි මුං සමඟ පු රක ැනීමට සිු  යිඑ යමම ක්රම්ට අසථ්ැ න
ැඳසථකයීයම අයංවි කයීම අාහසු යිඑ

අසථ්ැ න යනළක ැනීයම ාසු ාමණට ්ඩක යමෝරක ඇති සහ යරෝ හකක  ්ංට ාක්ර වූ හ ාැහැ
ැ වී ඇති ා්ර ඉ්ත් ය ොට පිරිසිු  ය ොට ිනටි බැඳ දැේ ය ෝක  ුනළ යහෝ යාොේ අුන කූඩ ්ැක  භකජන ්ං
තද යනෝන යසේ අසුරක ය්ළඳයාොළට ්්ුව ංැය එ

අෙථවැන්ම
්ෙ මීටර 4000
හැකය්එ

ග ෝ

(අක් ර් ) ් ක්කය

්ර ට කයඑග්රෑඑ 4000 - 5000

ාමණ අසථ්ැ නක් ංබක ත

ාරුව

ය ොටුය ොළ ් ක්ට අ රුු  2 -3 ක් ාමණ ත විට ං්ක ඉ්ත් ය ොට ටම භූිනයේ ය්නත් යභෝ ්ක්
ය්දීම සුු සු්එ ට ම ක්යෂේ්රයේ යනො ඩ්ක ය ොටුය ොළ ් ක ළ විට විය ේෂය් ම ්ටාණු හකක ්
ාකංන් කයීම අාහසු යිඑ ය්නත් යරෝ හකක  ද ්ැඩි යිඑ
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