තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2016
විෂය - කෘෂි විද්යාව
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II පත්රය
01.
A.
i. තරගකාරි වල් පැළ පාලනය කිරීම
රරෝග පළිර ෝධ පාලනය කිරීම
පස මතුපිට කා නික ද්රවය පසට යට කිරීම
ර ෝග වැඩිමට සුදුසු වැපුරුම් බිමක් සකස් කිරීම
ii. (1) මූලික බිම් සැකසීම
(2) පශ්චාත් බිම් සැකසීම
iii. (a) රවනස් රනොරේ
(b) වැඩි රේ
(c) වැඩි රේ
(d) දියුණු රේ
B.
i. (1) පරසේ තද ව
(2) පරසේ සුසංහිත ව
(3) පරසේ සුවිකාර්යතාව
(4) පරසේ ඇරලන සුළු ස්වාභාවය
ii. පරසේ තද ව අනුව ශාක මුල් වැඩිමට ඇති හැකියාව දැන ගත හැක.
බිම් සැකසීමට සුදුසු රතතමන මට්ටම තීරණය කළ හැක
බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණ රත්රීම කළ හැක
iii. (1) විසිරි ඛාදනය
(2) ස්ථරිය ඛාදනය
(3) ඇලි ඛාදනය
(4) ඇගිලි ඛාදනය
(5) දිය පහර ඛාදනය
(6) නාය යාම
(7) පස් කඳු ගිලා ැසීම
C.
i. රේශගුණික / කාලගුණික තත්ත්ව
වගා කරන ර ෝගය
භාවිතා කරන ලද වගා තාක්ෂණය
පාංශු වර්ගය
භූමිරේ පිහිටීම
ii. (1) පැලරේ උස
(2) කර ේ විෂ්කම්භය
(3) මුල් වර්ධනය වී ඇති ප්රමාණය
(4) පැලරේ රූපාකාරය
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iii
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iii. (1) තවාරේදී පැළවලට වැළරදන පාංශු ජනන රරෝග පාලනය වීම
(2) තවාරේ පරසේ රතතමනය වැඩි කලක් ආරක්ෂා වීම
(3) බීජ ප්රරරෝහණයට සුදුසු උෂ්ණත්වය ලැබීම
(4) පැලවල මුල්වලට සිදුවන හානි අවම වනරසේ පැළ ගලවා ගැනීමට හැකිවීම. (මුල්වලට වන හානිය
අවමරේ)
02.
A.
i. (1) ර ෝගය හා ර ෝග ප්රරදදය
(2) ර ෝගරේ වර්ධන අවධිය
(3) ක්රෂේත්රරේ පැල නනත්වය
ii. (1) ක්රෂේත්රයට රරෝග හා පළිර ෝධ වයාප්ත ත වීම.
(2) පාංශු ඛාදන ගැටළු ඇතිවීම
(3) පරසේ ජලවහනය හා වාතනය දුර්වල වීම.
iii. ර ෝගයක ශුේධ ජලසම්පාදන අවශයතාව සහ මම ජල අවශයතාව ල ාදීරම්දි අපරත් යන ජලය ප්රමාණරේ
මකතුවයි.
iv.

100
80

× 25 𝑐𝑚 = 31.25𝑐𝑚

B.
i. (1) උෂ්ණත්වය
(2) රතතමනය (ජලය)
(3) වාතය
ii. බීජ සුප්ත තතාව (බීජ අක්රියතාව)
iii. (1) ශාකවලට අහිතකර කාලය මඟහැරවීම පිණිස
(2) වැඩි භූමි ප්රරේශයක වයාප්ත තවීමට (පැතිරීමට)
(3) බීජ කරරල් /ඵලරේ තිබියදී ප්රරරෝහණය වැළැීමමට
iv. (a) අරධෝරභෞම ප්රරරෝහණය
(b) අපිරභෞම ප්රරරෝහණය
C.
i. (1) වගාකිරීමට අරප්ත ක්ෂා කරන ර ෝගය
(2) ප්රරේශරේ පරිසර තත්ත්වය
ii. (1) ද්රවයවල මිල
(2) ද්රවයවල කල් පැවැත්ම
(3) පරිසර සාධක නිසි රලස පාලනය වීම
iii. හරිතාගාර ඉදිකිරීමට විශාල මුදලක් වැය වීම.
iv. පරිසර සාධක ප්රශස්ථ රලස පාලනය කළ හැකිවීම.
D.
i. (1) ඵල හට ගැනීම වැඩි කර ගැනීමට
(4) පත්ර විශාල කර ගැනීමට
(2) බීජ සූජතතාව මඟ හැවීමට
(5) පත්ර වයසට යාම ප්රමාද කිරීමට
(3) ඵල හා මල් විශාල කර ගැනීමට
(6) බීජ ප්රරරෝහණය වැඩි කර ගැනීමට
ii. ළපටි ශාක පත්ර
වර්ධනය වන අංකුර
මුල් අග්රය
රනොරම්රූ බීජ කලලය
E. (1) මූලික වියදම වැඩිවීම
(3) අපද්රවය සහිත ජලය රපොම්ප කිරීමට සුදුසු නැත.
(2) සවිකිරීමට අවශය ඉ ප්රමාණය වැඩියි
(4) විසර්ජන ජල පහර අඛණ් රනොමැත.
03.
A.
රකොහු ත්, ලී කුඩු, කා නිකෘත දහයියා, පීට් රමොස්
ර ොරළු, ගල් කුඩු
රපොලියුරරතීේ, රපොලිඊතර්, රපොලිපීරනෝල්, රපොලිවයිනයිල්
ජලය ර වා ගැනීරම් හැකියාව, නමයශීලලී වීම.
රහොඳිේ ජලවහනය වීම, රහොඳිේ වාතනය වීම
රසායනික විෂ සංනටකවලිේ රතොවීම.
v. ආචාර්ය ඇලේ කූපර්රේ ද්රාවණය
ඇල් ට් රපොරහොර මිශ්රණය

i.
ii.
iii.
iv.

B.
(𝑏) 01 → 11
(𝑐) 03 → 20
i. (𝑎) 03 → 15
ii. ර ංගාල ර ොක්ක ආසේනරේ පිහිටා තිබීම.
රමෝසම් සුළං ප්රවාහ රදකකට අතර මැදිව රට මැද කඳුකරයක් පිහිටීම
ඉේදියේ සාගරරේ පිහිටි කු ා දිවයිනක් වීම
සමකයට ආේනනරේ පිහිටා තිබීම.
C.
i. රපොරහොර මිශ්රණරේ මුළු ර 250𝑔 × 400 = 100000𝑔 = 100𝑘𝑔
100
(𝑎)
× 11 = 23.91 𝑘𝑔
46
100
(𝑏)
× 10 = 22.22 𝑘𝑔
45
100
(𝑐)
× 25 = 41.66 𝑘𝑔
60
රපොරහොරවල මකතුව 23.91 + 22.22 + 41.66 = 87.79𝑘𝑔
ii. පූරකරේ ර 100 − 87.79 = 12.21𝑘𝑔
iii. (1) මිශ්රණ ස හා භාවිතා කළ යුතු රපොරහොර වර්ෂ
(2) භාවිතා කරන රපොරහොරවල අ ංගු රපෝෂක ප්රතිශතය
(3) ර ෝගයට/ර ෝගවලට අවශය රපෝෂක ප්රමාණය
iv. (1) පැණි රතෝර
(2) ේලිරිසිරියා
(3) පිල
(4) සේරහම්ප්ත 
(5) ඉපිල් ඉපිල්
04.
A.
i. කිසියම් පසක අ ංගු වැලි , රරොේම , මැටි, අංශූේරේ සාරප්ත ක්ෂ අනුපාතයයි.
8

ii. A නියැදිය → වැලි 40 × 100 = 20%
මැටි

8
×
40

රරොේම
B නියැදිය →

100 = 20%
24
40

× 100 = 60%

12
වැලි 40 × 100 = 30%
8
මැටි × 100 = 20%
40
20
රරොේම
× 100 = 50%
40

iii. වයන පංතිය -

A – silt Loam (රරොේම සහිත රලෝම)
B – clay (මැටි)

iv. පිරපට්ටු ක්රමය, ද්රවමාන ක්රමය, රරෝල් ක්රමය
v. පසට සුදුසු ර ෝග නිර්රේශ කිරීමට
සුදුසු ජලසම්පාදන ක්රමයක් රතෝරා ගැනීමට
පරසේ ජලය ර ා සිටීරම් ධාරිතාව තීරණය කිරීමට
බිම් සැකසීමට සුදුසු රතතමනය හා උපකරණ රතෝරා ගැනීම
රපොරහොර රයදිය යුතු ක්රමය හා වාර ගණන තීරණය කිරීමට
B.
i. ක්ෂුද්ර ප්රචාරණය
ii. නයෂ්ටියක් සහිත සමම සීවවී ශාක ෛසලයකටම මම ෛසලය සම්භාවය ු  ශාකයට සමාන ශාකයක්
බිහිකිරීමට පුළුවන. ශාක ෛසල ජනකතාව (Tot potency)
iii. ෛවරස් රහිත දුහිතෘ ශාක ල ාගත හැක. (නිරරෝගි ශාක ල ාගත හැකියි)
iv. (1) කා නික ශක්ති ප්රභවය - සුරක්රෝස්
(4) ශාක වර්ධකයාමක
(2) කා නික ද්රවය
(5) රජල් කාරකය (නනීකාරකය)
(3) අකා ණික ද්රවය
(6) ස්වාරක්ෂක ද්රවයය

v. (𝑎) 22 𝑐 0 − 28 𝑐 0

(𝑏) 65 − 70 %

C.
i.
ii.
iii.
D.
i.
ii.
iii.

පාංශු නියදි ල ාගැනීමට
පරසේ වර්ණය තීරණය කිරීමට
පටක රරෝපණරේදි රරෝපණ මාධය ීවවාණුහරණයට (රතක් තාප ක්රමයට ීවවණුහරණය ස හා)
නව වැඩි දියුණු කළ ර ෝග ප්රරදද
කෘෂි රසායන ද්රවය - (වල් නාශක, කෘමි නාශක, රසායනික රපොරහොර)
කෘෂි යේරත්රෝපකරණ

B තකොටස
05.
i. ක්රෂේත්රරේ බීජ රහෝ රවනත් රරෝපණ ද්රවයයක් සිටුවීම පහසු වනු පිණිස හා පසුව රහොඳිේ ප්රරරෝහණය වී
මනා ර ෝග වර්ධනයක් ල ා ගැනීම පිණිස පස රභෞතිකව රගො නැඟීම බිම් සැකසීමයි.
(ල. 10)
- බීජ ප්රරරෝහණය හා ර ෝග වැීමමට සුදුසු වැපුරුම් බිමක් සැකසීම.
- තරගකාරි වල්පැල පාලනය කිරීම.
- පස මතුපිට ඉපනැලි, රවනත් ර ෝග අවරශේෂ පසට යට කිරීම.
- පාංශු වුහය දියුණු කිරීම (වී වගාරේ හැර)
- පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය සිදු කිරීම.
- පරසේ ඇති රළු ද්රවය ඉවත් කිරීම.
- ඒකක ක්රෂේත්ර ඵලයකිේ වැඩි අස්වැේනක් ල ා ගැනීම.
- පරසේ ප්රතිරරෝධිතාව අවම කිරීම හා දෘෂය නනත්වය අඩු කිරීම.
(කරුණු 8 ස හා 5 ැගිේ 40)
ii. පාංශු අවකාශවල ර වාරගන ඇති වාතය පාංශු වාතයයි.
- ර ෝගවල මූල පේධතිරේ වර්ධනය ස හා උපකාරිවීම.
- පාංශු ීවවීේරේ ගහණය හා ක්රියාකාරිත්වයට දායක වීම.
- පරසේ/පාත්තිවල සිටුවන ලද බීජවල ප්රරරෝහණයට දායකවීම.
- පාංශු රපෝෂක ශාකයට අවරශෝෂණය වීම ස හා ලපමම
- ශාක රරෝග ග්රාහිතාව රකරරහි ලපමම. වාතනය දුර්වල විම රරෝග ග්රාහිතාව වැඩිරේ.
- පරසේ නිර්වායු තත්ත්ව ඇතිවීම හා නිර්වායු ක්ෂුද්ර ීවවීේරේ ක්රියාකාරීත්වයට ලපමම.
- පරසේ විෂ වායුේ නිෂ්පාදනය වීම රකරරහි ලපමම සිදුවීම
(කරුණු 06 ක් ස හා ලකුණු 7 ැගිේ 42)
iii. ජල ප්රභවයකිේ නිකුත්වන ලද ජලය ප්රමාණරයේ ර ෝගරේ ප්රරයෝජනවත් කාර්යය ස හා භාවිතා කරන ලද
ජලය ප්රමාණරේ ප්රතිශතය ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවයයි.
(ල. 10)
- වාරි ඇලවල් රහොඳිේ පිරිසිදු කිරීම හා ප්රතිසංස්කරණය කිරීම
- වාරි ඇලවල්වල පතුළ හා පැති බිත්ති රකොේක්රීට් ආස්තරණය කිරීම.
- ජල ප්රභවරේ සිට ක්රෂේත්රය දක්වා සංවෘත නල මිනේ ජලය රගන යාම.
- වාරි ඇල රදපස රසවන ශාක සිටුවීම.
- ක්රෂේත්රරේ පසට රහොඳිේ කා නික ද්රවය රයදීම.
- ක්රෂේත්ර වල්පැල පාලනය මනා රලස සිදු කිරීම.
- බිංදු ජල සම්පාදනය, විසිරුම් ජලසම්පාදනය, වැනි ක්ෂුද්ර ජලසම්පාදන ක්රම භාවිතා කිරීම.
ක්රෂේත්රරේ පසට වසුේ රයදීම.
(කරුණු 8 ස හා 5 ැගිේ 40)
06.
i. බීජ ීවවයතාව යනු බීජයක ප්රරරෝහණය ස හා අවශය තත්ත්ව සුදුසු පරිදි ල ා දුේ විට බීජරේ ප්රරරෝහණය
වීමට ඇති හැකියාවයි.(විභවතාවයි)
(ල. 10)
ීවවයතාව මැනිය හැකි ක්රම
- ප්රරරෝහණ ප්රතිශතය මැනීම
- පිටවන Co2 මැනීම
- රසායනික පරික්ෂාව (රටට්ට්රාරසෝලියම් පරික්ෂාව)

- x කිරණ පරික්ෂාව
(ක්රම හතර නම් කිරීමට ලකුණු 5 ැගිේ 20 ක් මක් මක් ක්රමයේ රකටිරයේ විස්තර කිරීමට ලකුණු 5 ැගිේ
ලකුණු 20 දීම.)
ii. ශාකවල වර්ධනය ස හා අතයාවශය රපෝෂක ශාකයකට ල ාදීම ස හා භාවිතා කරන කිසියම් ආකාරයකට
සැකසු ද්රවය රපොරහොර රේ. රපොරහොර සංරයෝග පසට රහෝ ශාකයට රයොදන ආකාරය රපොරහොර රයදිරම් ක්රම
රේ.
- රපොරහොර වැපිරීම
- රපොරහොර තැේපත් කිරීම.
- රපොරහොර රප්ත ලි අතර තැේපත් කිරීම.
- ශාකය වටා තැේපත් කිරීම.
- ශාකය වටා සැකසු කාණුවක /වළවල්වල තැේපත් කිරීම.
- ශාකයට දියර ආකාරරයේ රපොරහොර රයදීම.
- වාරි ජලය සමඟ රපොරහොර රයදීම - (ක්ෂුද්ර ජල සම්පාදනරේදී)
(ක්රම 7 ක් නම් කිරීමට ලකුණු 6 ැගිේ 42 යි)
iii. කෘෂිකර්මය ස හා පැවැති රාජය අනුග්රහය ඉහළ වීම.
දියුණු ආගමික හා සංස්කෘතික පසුබිමක් පැවැතීම.
කෘෂිකර්මරේදි මනා ජල කළමනාකරණයක් පැවැතීම.
දියර විශාල වාරි කර්මාේත පේධති තිබීම.
දියුණු වාරි තාක්ෂණයක් තිබීම.
(කරුණු 5 ක් දැක්වීම හා විස්තර කර තිබීම 105 50)
07.
i. පාංශු ද්රාවණරේ ලවණ සාේද්රණය ර ෝගයට දරාගත හැකි මට්ටම ඉක්මවා වැඩිවීම පාංශු ලවණතාවයයි
(ල. 8)
- ප්රරේශරේ පවතින වර්ෂාපතන අවම මටිටමක පැවැතීම. (ලවණ පහළට ක්ෂරණය රනොරේ.)
- ප්රරේශරේ පවතින අධික උෂ්ණත්වය නිසා සිදුවන අධික වාෂ්පීකරණය
- ජලවහනය දුර්වල වීම
- වර්ෂා කාලරේදී භූගත ජල මට්ටම ඉහළ නැගීම
- සාගර ජලය මිනේ රගො බිම යටවී යාම
- සුළං සමඟ ප්රවාහනය වන සාගර ජල වාෂ්ප රගො බිම තැේපත් වීම.
- ලවණ සහිත වාරි ජලය අඛණ් ව භාවිතා කිරීම.
- පාංශු ඛාදනය නිසා කඳුකර ප්රරේශවලිේ රසෝදා රගන මන පස් පහත් බිම්වල තැේපත්වීම.
(කරුණු 7 ක් නම් කිරීමට ලකුණු 6 ැගිේ 42 යි)
ii. තවාරේදී ර ෝග පැළවලට ආසාදනය විය හැකි රරෝග මර්ධනය කිරිම ස හා තවාේ මධයරේ ඇති
රරෝගකාරක ක්ෂුද්ර ීවවීේ විනාශ කිරීරම් ක්රියාවලිය තවාේ ීවවාණුහරණයයි.
(ල. 10)
- තවාේ පස/මාධය පිලිස්සීම
- සූර්යාරලෝකය මිනේ පාත්ති තැම්බීම
- රසායනික ද්රවය රයදීම (දීලිර නාශක)
- උණු ජල ප්රතිකාර කිරීම.
- පාත්ති ධූමකරණය කිරීම.
(ක්රම 4 නම් කිරීම ස හා 4 5 20)
(ක්රම 4 නම් කිරීම ස හා 4 5 20)
iii. ර ෝගයක/ ර ෝගවල විවිධ වර්ධන අවස්ථාවලදි පමණක් පරිසරය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරනු ල න
රමවලම් තාවකාලික ප්රචාරක වුහ නම් රේ.
(ල. 10)
අරමුණු
- පරසේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්රේදනය පාලනය කිරීමට - පැල සිටුවා පැල ආවරණය (පැළ මැලවීම පාලනය
කිරීමට)
- පළිර ෝධවලිේ ආරක්ෂා කර ගැනීමට - රගොළු ර ල්ලේ, හංරගොල්ලේ
- තවාේ පැළ ඉහළ සූර්යාරලෝකරයේ ආරක්ෂා කිරීමට
- තවාේ පැළ වාර්ෂාරවේ හා පිනිවලිේ ආරක්ෂා කිරීමට
- දඩු කැබිලි මූල් ඇඳීම ඉක්මේ කර ගැනීමට
- හිඟ ජල සංරක්ෂණය කර ගැනීමට
- බීජ ප්රරරෝහණය සාර්ථක කර ගැනීමට හා බීජ පැළ රහොඳිේ වර්ධනය කර ගැනීමට
- රහොඳිේ වර්ධනය ු  දිරිමත් පැළ ල ාගැනීමට
(කරුණු 8 ක් ස හා ලකුණු 05 ැගිේ 40)

08.
i. ර ෝග වගා කිරීරම්දි ස්වාභාවික පස් රවනුවට රවනත් නන, ද්රව රහෝ වායුමය මාධයක ර ෝග වගා කිරීම
නිර්පාංශු වගාවයි.
(ල. 10)
- විශාල භූමියක් අවශය රනොරේ. මහල් නිවාස වල ද, ආරක්ෂිත ගෘහවලද වගා කළ හැක.
- පාත්ති සැකසීම, වල්පැල පාලනය වැනි ශ්රම අවශයතාව අධික කාර්යයේ රනොමැති වීම.
- පස් භාවිතා රනොකරන නිසා වගා පරිසරය පිරිසිදුයි.
- පාංශු ජනන රරෝග අවම රේ.
- අවාරරේ ු වද ර ෝග වගා කළ හැකිවීම.
- ජල අවශයතාව ඉතාම අවමවීම.
- ආකර්ෂණීය වගා ක්රමයක් නිසා තරුණ ශ්රමය ග්රහනය කර ගැනීමට පහසුයි.
- උසස් පාලන ක්රම භාවිතා කරන විට වැඩි අස්වැේනක් ල ාගත හැක.
- පස් රහිත පැළ හා මුල් ඇේද ු  අතුපැළ ල ා ගත හැකියි.
(කරුණු 06 ක් ස හා 5 6 30)
සීමාකාරි සාධක
- මූලික වියදම අධික වීම.
- පුහුණු ශ්රමය අවශය වීම.
- මූලික වියදම අධික නිසා වැඩි වටිනාකම සහිත ර ෝගවලට සිටුවීම.
- ඒකකය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉේධන / විදුලිය අවශයවීම
(සීමාකාරි සාධක 2 5 10)
ii. රගො ගැසූ කා නික ද්රවය ක්ෂුද්ර ීවවීේට අවශය තත්ත්ව ල ාදී විරයෝජනය කරරගන, ශාකවලට රපෝෂක
සැපයීම පිණිස භාවිතා කරන ද්රවය රකොම්රපෝස්ට් රපොරහොර රේ.
(ල. 08)
රගො ක්රමයට රකොම්රපෝස්ට් සාදන ප්රධාන පියවර
- රකොම්රපෝස්ට් සමදීමට සුදුසු කා නික ද්රවය මකතු කරගැනීම.
- කා නික ද්රවය කැබිලි කිරීම.
- ආරම්භක ද්රාවණය සැකසීම.
- කා නික ද්රවය රගො ක් රලස ඇසිරීම.
- රගො තුනි පස් තට්ටුවකිේ ආවරණය කිරීම.
- රගො ට ලීයක් ඇතුල් කිරීම.
- සුදුසු කාලාේතරවලිේ රගො මිශ්ර කිරීම (රපරලීම)
(ලකුණු 06 ැගිේ පියවර 7 42)
iii. වර්ෂාව මිනේ ඇතිකරන ලපමම
- බිම් සැකසීමට හා ර ෝග වැීමමට පසට ජලය ල ාදීම.
- වර්ෂාව මිනේ ර ෝග පරිසරය සිසිල් කිරීම.
- තද වර්ෂාව නිසා ර ෝගවල පරාග රසේදීයාම නිසා ඵල දැරීම දුර්වල වීම.
- අස්වැේන රනලීමට ඇති වගාවේරේ අස්වැේන රනලීමට ාධා ඇති කිරීම.
- පාංශු ඛාදනය සිදු කිරීම නිසා පස නිසරුවීම.
- අඛේ ව පවතින වර්ෂාව නිසා ර ෝගවලට ලැර න ආරලෝකය අඩුවී ප්රභාසංස්රල්ෂණයට ාධා සිදුවීම.
(කරුණු 55 25)
උෂ්ණත්වතේ බලපෑම
- ශාකවල ප්රභාසංස්රල්ෂණයට ලපමම
- ශාකවල ස්වශන සීඝ්රතාවට ලපම
- බීජ ප්රරරෝහණය රකරරහි ලපමම.
- ර ෝගවල වාෂ්පීකරණ උත්ස්රේදන සීඝ්රතාව ලපමම
- දඩුකැබිලි මුල් ඇඳීමට ලපමම
- ශාකවල පුෂ්පීකරණයට ලපමම.
( ලපමම් 55 25)
09.
i. ර ෝගවලට හා පසට හානිකර අයුරිේ පාංශු පැතික ක රැදී ඇති අතිරර්ක ජලය ඉවත් කිරීරම් ක්රියාවලිය
ජලවහනය කිරීමයි.
(ල. 10)
- ක්රෂේත්රරේ මු ම සස්රසේ පහළට රයොමුවන පරිදි විවෘත කණු රයදීම
- උප පෘෂ්ඨිය ජලවහන ක්රම රයදීම.
- ගල්කාණු රයදීම

- උළු කැට කාණු රයදීම
- ක්රෂේත්රරයේ ඉවතට ජලය රපොම්ප කිරීම.
- අධික වාෂ්පීකරණයක සහිත ශාක සිටුවීම.
- යටි පරසේ ඇති දැඩි ස්ථරය ක ා දැමීම.
(ක්රම 05 ක් ස හා ලකුණු 08 ැගිේ 40)
ii. සුදුසු මාතෘ ශාකයකිේ රතෝරාගත් අත්තක් (ශාඛාවක්) මේ ශාකයට සම් ේධව තිබිය දීම මුල් ඇදීම
උත්රත්ජනය කර , මුල් අේදවාරගන සම්පූර්ණ ශාකයක් බිහිකිරීම ශාක අතු ැඳීමයි.
(ල. 10)
- රභෞමික අතු ැඳීම
- සරල අතු ැඳීම
- අග්රස්ථ අතු ැඳීම
- සංයුක්ත අතු ැඳීම
- රගො ැලි අතු ැඳීම
- වායව අතු ැඳීම
- ගූටි රල්යර් ක්රමය
(ක්රම 4 ක් නම් කිරීමට ලකුණු 5  4 20)
(ක්රම 4 විස්තර කිරීමට 5  4 20)
(රූප සටහේ තිබීම වැදගත් රේ.)
iii. කර්මාේත ශාලාවලදී ගැළරපන අමුද්රවය රයොදාරගන කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරන අකා නික රපොරහොර
වර්ග රසායනික රපොරහොර රේ.
(ල. 10)
වාසි :- රපෝෂක සාේද්රණය වැඩි ැවිේ ඒකක ක්රෂේත්ර ඵලයකට රයදිය යුතු රපොරහොර ප්රමාණය අඩුයි.
- ර ෝග රසායනික රපොරහොරට ඉක්මණිේ ප්රතිචාර දැක්වීම. (ප්රතිඵල ඉක්මේ රේ)
- ර ෝගරේ අවශයතාව අනුව අවශය රපෝෂකය ජුවවම ල ාදීමට හැකි වීම.
- රපොරහොර රයදීම ස හා අවශය ශ්රමය අඩුයි.
- දියර ආකාරරයේ ශාකයට රයදීමට හැකිවීම.
- ර ෝගරේ ක්ෂණික රපෝෂක අවශයතා ල ාදීමට සුදුසුයි.
- වාරි ජලය සමිනේ ද රයදීමට හැකිවීම.
(වාසි 06 ක් ස හා ලකුණු 4 ැගිේ 24)
අවාසි :-

රසායනික රපොරහොර රයදීම නිසා ර ෝගවල රරෝග සහ පළිර ෝධවලට දක්වන ග්රාහීතාතාව වැඩිවීම.
රපොරහොර විෂවීමට හැකි නිසා රපොරහොර රයදීමට පුහුණු ශ්රමය අවශය වීම.
පරසේ සමතුලිතතාවට ාධා පැමිණවීම. - උදා : පස ආම්ලික වීම.
රසායනික රපොරහොර මිල අධික නිසා රගොවියාරේ වියදම වැඩිවීම.
රසායනික රපොරහොර අඛණ් ව රයදුවිට පරසේ ක්ෂුද්ර රපෝෂක හිඟයක් ඇතිවීම.
(අවාසි 4 ක් ස හා ලකුණු 4 ැගිේ 16)

10.
i. ර ෝග වගාකිරීරම්දී ස්වාභාවික පස් රවනුවට රවනත් නන, ද්රව රහෝ වායුමය මාධයයක ර ෝග වගා කිරීම
නිර්පාංශු වගාවයි.
(ල. 10)
- නන මාධය පිරු  සිරස් වගා මළු තාක්ෂණය
- නන මාධය පිරු  තිරස් වගා මළු තාක්ෂණය
- නන මාධය පිරු  ඳුේවල වගා තාක්ෂණය
- නන මාධය පිරු  පාත්ති / කාණුවල වගා තාක්ෂණය
(වගාක්රම හතරක් නම් කිරීමට 4 4 16 / ක්රම රකටිරයේ විස්තර කිරීම (රූපසටහේ
තිබිය යුතුයි) ලකුණු 6 ැගිේ 4 24)
ii. පාංශු ඛාදනයට රහේතුවන සාධක හැකිතරම් දුරට පාලනය කර පාංශු ඛාදනය අවම කර ගනිමිේ, පස දිගු
කාලීනව පරිහරණය කිරීරම් ක්රියාවලිය පාංශු සංරක්ෂණයයි.
(ල. 08)
- නිසි ආකාරයට භූමිය පරිහරණය කිරීම.
- ගැලරපන බිම් සැකසීරම් ක්රම අනුගමනය කිරීම. උදා:- අවම බිම් සැකසීම/ශුනය බිම් සැකසීම.
- ක්රෂේත්රරේ ප්රශස්ථ පැළ ගහණයක් පවත්වා ගැනීම.
- පස රහොඳිේ ආවරණය වන පරිදි ර ෝග වගා කිරීම.
- මද වර්ෂාව පවතින කාලරේ බිම් සැකසීම.
- සුදුසු ර ෝග වගා රටා භාවිතා කිරීම. උදා :- මිශ්ර ර ෝග වගාව
- ර ෝගයට නිසි කලට රපොරහොර රයදීම.

(ක්රම 7 ක් ස හා ලකුණු 6 ැගිේ 42)
iii. කෘෂිකර්ම රදපාර්තරම්ේතුරේ බීජ සහතික කිරීරම් රසේවාව මිනේ බීජ සහතික කිරීරම් ප්රමිතීේට අනුකූලව
පවතින වට සහතික රවමිේ නිකුත් කරන ලද බීජ සහතික කළ බීජ රේ.
- අභිජනක බීජ නිපදවීම.
- අත්තිවාරම් බීජ නිපදවීම.
- ලියාපදිංචි බීජ නිපදවීම.
- සහතික කළ බීජ නිපදවීම.
(බීජ පේති හතර නම් කිරීම පිළිරවළේ තිබීම ලකුණු 4  4 16)

