කෘෂි කාලගුණික උපදේශනය 2020/21 මහ කන්නය - දනාවැම්බර් සහ ඉන් ඉදිරියට
මෙවර 2020/21 ෙහ කන්නය මේ වන විට සති 3-4 පෙණ කාල පරාසයකින් ප්රො ී  ත. වියලි
කලාපමේ තති ම ාමහාෙයක් ෙහා වැව් වල ග ඩා ී  තති ජල ප්රොණය සුටුද ායක ෙට්ටෙක
මනාෙැ. එමේවුව , සැප්.ැේ ර් ොසමේදී නැව. සක්රිය  න රිතද.ග ග මෙ සෙ රිසා අ.රෙැග 
කලාපමේ සෙහර වැව්වල ජල ෙට්ටේ සුටුද ායක .ත්වයක පවතී (ම.ත් කලාපයට යා
නව.ෙ කාලගුණ පුමර කථනය අනුව ඔක්ම.

ප්රමශ)

ර් 25 න් පසු සෙේථ වියලි කලාපයට (අ.ර ෙැග 

කලාපය තුටළුව අපරභාගමේදී මහ සන්යා කාලමේ මකටි කාලයක් ුටල

ලපවත්නා ගිගුරුේ

සහි. සංවහන වැසි තතිී ෙට ඉඩ ත.


එ ැවින් එකී සංවහන වැසි ෙඟින් උේිේ සහ කුඹුරු ඉඩේවල ිේ සැකසීෙ සිදුකරන්න



වැව්වල තති ජලය ිේ සැකසීෙ සඳහා භාවි.ා කිරීෙ හැකි.ාක් දුරට අවෙ කරන්න



අඩු ම..ෙන .ත්වයන් යටමත් ිේ සැකසීෙ සඳහා මරාටතද නඟුල මවනුවට .ැටි නඟුල
භාවි.ා කරන්න



ඩඉතදඟු සහ මිතදේ වැරි ග ගු වයේ ඛණ්ඩමේ ම

ග ඔක්ම.

ර් 25න් පසු ලැම න වැසි

ෙඟින් මේත්රමේ ේථාපනය කරන්න


මකමේ වුව , මෙවර මනාවැේ ර් ොසමේ දී මවන ා .රේ වැසි මනාලැමේ යැයි අමප්ක්ෂා
කරන මහයින් ඉහ. සඳහන් කල අතිමර්ක ම

ග සඳහා මනාවැේ ර් ොසමේදී අතිමර්ක

ජල සේපා නය කිරීෙට සුදුසු පියවර සු ානේ කර ගන්න


එමේෙ වසුන් මයදීෙ සහ කා රික ද්රවය/මකාේමප ේට් පසට එකුට කිරීෙ ෙඟින් පමේ තති
ජලය සංරක්ෂණය කිරීෙට පියවර ගන්න



මං, කව්පි, උඳු වැරි ොං) ම

ග මනාවැේ ර් 15න් පසු සිුදී ෙට

ාාවක් මනාවනු ත.



පැසිපික් සාගරමේ වර්නය වන ලාරිනා .ත්වය රිසා මෙවර ෙහා කන්නමේ ම සැේ ර්
සහ ජනවාතද ොසවල “සාොනය ෙට්ටෙට” වඩා වැසි තතිී ෙට හැකියාවක් පවතින මහයින්
ඔක්ම.

ර් ෙස 25න් පසු ලැම න වැසි ෙඟින් ිේ සකේ කර (.ැටි නඟුල මයා ා මගන වැව්

වල ැනට තති ජල ප්රෙණය


මකමේවුව

සැලකිල්ලට මගන ී  වගාව සඳහා මයාමවන්න

ම සැේ ර් ම වන සතිමයන් පසු බීජ වැපිරීෙට සිදුවන්මන් නේ ොස 3

ඛාණ්ඩමේ ී  ප්රමේ පෙණක් ම. රා ගන්න


කුඹුරු ඉඩේවල අතිමර්ක ආහාර ම

ග වගා කරන්මන්නේ මහාග න් ජල වහනය වන ිේ

කඩවල් පෙණක් ම. රා ගන්න


එෙ ඉඩේ වල ජල වහනය ග යුණු කිරීෙ සඳහා අව)ය කානු පශති මයා මින් උේ පාත්ති
සකේ කර ගන්න



සැප්.ැේ ර් සහ ඔක්ම.

ර් ොමේ මහාග න් වැසි ලැබුන මහයින් ම.ත් කලාපමේ වර්ෂා

මප ෂි. කුඹුරු ඉඩේ හැකි.ාක් වගා කිරීෙ වඩාත් ප්රඥාාමග රරවනු ත.

ආරාර්ය බී ී  ආර් පුණයවර්න
අයක්ෂ/ප්රාන වි යාඥා (කෘෂි මශ)ගුණ වි යාව

