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නිකුතුව : ජූනි 2021                        මාර්තගෝපතේශ අංක: 01/2021 
 

තේ ඉඩම් සඳහා තකාම්තපෝසට් නිපදවීම සහ භාවිතා කිරීම 
  

තේ ඉඩම්වල ප ාංශු ක බනික තේවය ඉහළ න ාංවීම, ශ ක තපෝෂක රඳව  ග නීම හ  නිකුේ කිරීම සඳහ  සමස්ත 
ඒක බද්ධ ප ාංශු කළමන කරණ ක්රමතේදයන් අතුරින් පරිණත තක ම්තපෝස්් පසට එකතු කිරීම ඉත  ව දගේය. 
තක ම්තපෝස්් සෑදිම යනු ප ලිත තේවයන් යටතේ ජීව විදය ේමක හ  රස යනික දිර පේවීමට සලස්වන 
ක්රිය වලියක් තලස අර්ථ ද ක්විය හ කි අතර එය ශ ක හ  සේව තක ටස් හ  අපද්රවය අවස නතේ දී හියුමස්මය 
ද්රවය බවට පරිවර්තනය කරන ක්රිය වලියකි. 
 
රස යනික තප තහ ර හ  සසඳන විට තක ම්තපෝස්් හි තපෝෂය පද ර්ථ ස තේක්ෂව අඩු වුවද, ඒව  ව දගේ 

වන්තන් පසට බහුලව ක බනික ක බන් (Organic Carbon) සපයන නිස ය. තව ද, තක ම්තපෝස්් නිසිතලස 
පසට එකතු කිරීම මගින් තේ ඉඩම්වල පතසහි ත ෞතික, රස යනික හ  ජීව විදය ේමක ගුණ ාංග ව ඩි දියුණු 
කරන අතර එමගින් පස ස රවේ කර, ප ාංශු තතතමනය රඳව  තබ  ගන්න  අතර තිරස ර තබෝග වර්ධනයට 
හිතකර පතසහි ක්ුද්රජීවි ක්රිය ක රිේවය, රස යනික ස රවේ බව, තපෝෂක රඳව  තබ  ග නීම සහ ස්ව රක්ෂක 
ගුණ ව ඩි දියුණු කරයි. තක ම්තපෝස්් මගින් පසට අවශය තබ තහෝ ශ ක තපෝෂක (ප්රධ න හ  ක්ුද්ර) ස ලකිය 
යුතු ප්රම ණයක් ද සපයන අතර රස යනික තප තහ ර   විතතයන් සමනය කල තන හ කි ව දගේ ක ර්යන් 
රැසක් තක ම්තපෝස්් තප තහ ර මගින් ඉටු කරයි. ඊට අමතරව කෘත්රිම තප තහ ර   විතතේ ක ර්යක්ෂමත වය 
ඉහළ නාංවයි. 
 

කාබනික ද්රවය තකාම්තපෝසට් බවට පේ කරන ක්රියාවලිය: 
 
තක ම්තපෝස්් සෑදිම සඳහ  තබ තහෝ ක්රම තිතේ. එතහේ සියලුම තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලින්හි මූලධර්ම සම නය. 
තක ම්තපෝස්් සෑදිම සඳහ  ප්රධ න වශතයන් ත ෞතික, ජෛව හ  රස යනික ක්රිය වලි පදනම් වන අතර පතසහි 
ජීවේවන සන්ිප දකයින්, ග ඩවිල්ලන් ව නි සතුන් ද බ ක්ීරිය , දිලීර, ක්ුද්රජීවින් ද මහඟු තලස උපක රී තේ. 
විශ ල ජීවින් විසින් ක බනික ද්රවය කුඩ  අාංශු වලට බිඳ දමන අතර ඒව  තවදුරටේ ජීරණය සඳහ  ක්ුද්රජීවින් 
ප්රමුඛ ක ර්යය  රයක් ඉටු කරයි.  එබ වින් ස ර්ථක තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලියක් සඳහ  තමම ප ාංශු ජීවින්ට 

ආහ ර ස පයීම, තතතමනය, ඔක්සිෛන්, උෂණ්ේවය, ම ධයතේ සුදුසු pH අගය සහ තයෝගය ආකලන ද්රවය ව නි 
ප්රශස්ත තේවයන් ලබ  දීම අතයවශය තේ. 
 
අප කවුරුේ දන්න  පරිදි සියලුම ක බනික ද්රවයවල විවිධ ප්රම ණයන්තගන් ක බන් සහ නයිට්රෛන් අඩාංගු තේ. 

ක බන් අික ක බනික ද්රවය බිඳ ද මීම සඳහ  ක්ුද්රජීවින්ට නයිට්රෛන් අවශය වන නිස  මිශ්රණතේ ප්රශස්ත C  හ  

N සමතුලිතත වයක් තිබීම ඉත  ව දගේ තේ. 
 

තකාම්තපෝසට් ක්රියාවලිය සඳහා බලපාන ප්රධාන සාධක:  
(i) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ ක බන්: නයිට්රෛන් (C:N) අනුප තය: 

තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලිය සඳහ  ඉහළ C ප්රම ණයක් සහ අඩු N ප්රම ණයක් අඩාංගු ද්රවය බහුලව   විත 

කරන්තන් නම්, ක්ුද්රජීවින්ට ක බනික ද්රවය බිඳ ද මීමට ප්රම ණවේ N තන ම ති බ වින් ක්රිය වලිය 
සිදුවන්තන් ඉත  තසමිනි. 
 
එතමන්ම N ඉහළ ප්රම ණයක් හ  අඩු C ප්රම ණයක් අඩාංගු ද්රවය   විත  කරන්තන් නම් එනම් C:N 

අනුප තය අඩු නම්, ක්ුද්රජීවී ක්රිය වලින් මගින් අතිරික්ත N, ඇතමෝනිය  ව යුව තලස ව යුතගෝලයට 

මුද  හරිනු ඇත. එබ වින් N අපතේ තන යව  තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලිය ප්රශස්ත තේගයකින් ඉදිරියට 

ය ම සහතික කිරීම සඳහ  තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ C:N අනුප තය 10-25 ේ අතර තබ  ගත යුතුයි. 
  

(ii) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ තතතමනය : 
තක ම්තපෝස්් සෑදීතම් ක්රිය වලිය ආරම් තේදී තිබිය යුතු තතතමන ප්රම ණය 55 – 60% ක් පමණ විය 
යුතුය. ක්ුද්රජීවී ක්රිය ක රීේවය තහ්තුතවන් උෂණ්ේවය ව ඩිවන නිස  ෛලය ව ෂප් වී ම ධයය වියළීමට 
ලක්තේ. ඒ නිස  අවශය ප්රම ණයට ෛලය එකතු කළ යුතුය. 
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(iii) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ ව තනය : 
තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ තතතමනය ව ඩි වූ විට නිර්ව යු තේවයක් ඇති විය හ කි අතර තමව නි 
තේවයක් යටතේ නිර්ව යූ ක්ුද්රජීවින් සක්රීය තේ. තමවිට අප්රසන්න ගන්ධයක් ද ඇති තේ. එම නිස  
ස්ව යූ ක්ුද්රජීවින් සක්රීය කිරීම සඳහ  ප්රම ණවේ තරම් ඔක්සිෛන් ස පයීම ද අතයවශය තේ. එබ වින් 
තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් සෑදිය යුේතේ තය දන ද්රවය හරහ  උපරිම තලස ව තනය සිදුවන 
ආක රයටය. තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් ත ෞතිකව මිශ්ර කිරීම සහ සිදුරු තහෝ නල හරහ  ද්රවය වලට 
ප්රම ණවේ තරමින් ව තය ගල  ය මට ස ලසීම ද කළ යුතුය. 
 

(iv) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ උෂණ්ේවය :  
තක ම්තපෝස්් ස දීතම් ක්රිය වලිය නිසි අයුරින් සිදුතේ ද යන්න පිළිබඳ අධීක්ෂණය සඳහ  තය ද  ගත 
හ කි තහ ඳ දර්ශකයකි, මිශ්රණතේ උෂණ්ේවය.  ක බනික ද්රවය බිඳ දමමින් ක්ුද්රජීවින් විසින් නිපදවන 
ත පය තහ්තුතවන් තක ම්තපෝස්් තග ඩවල උෂ්ණේවය ඉහළ යනු ඇත. තක ම්තපෝස්් තග ඩවල 
උෂණ්ේවය පහත ව ීම යනු තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලිය තසමින් සිදුවන බව ඇඟවීමකි. උෂණ්ේවය 

පහත ව ීමට තහ්තුවිය හ ක්තක් මිශ්රණතේ තතතමනය අඩුවීම, ඉහළ C:N අනුප තය සහ N 
ප්රම ණවේ තන වීම තහෝ තක ම්තපෝස්් තග ඩ අවට උෂණ්ේවය ඉත  අඩුවීම විය හ ක. 
 
ඉත  ඉහළ උෂ්ණේවයක් තපන්නුම් කරන්තන් නම්, ක්රිය වලිය ඉත  ක්රිය ක රී වන අතර ක්ුද්රජීවින්ට 
ඉක්මනින් ඔක්සිෛන් න ති වී ක්රිය වලිය අඩ ල විය හ කි බව තපන්නුම් තකතර්. 
 
තම් අනුව, තක ම්තපෝස්් ස දීම සඳහ  ප්රශස්ත උෂ්ණේවය 60-65 0C වන අතර 70 0C ට වඩ  අික 

උෂණ්ේවයක් ප වතීම සුදුසු න ත. තම් නිස  තක ම්තපෝස්් තග තඩහි උස 1.5 m ක් සහ පළල 2.5 m ට 
වඩ  ව ඩි තන විය යුතුයි. 
 
තවද, තක ම්තපෝස්් තග ඩ තුළ 60-65 0C ක උෂණ්ේවයක් දින 3 ක් තිස්තස් පවේව  ග නීතමන් තහෝ 

55 0C ක උෂ්ණේවයක් සතියක් පමණ ක ලයක් පවේව  ග නීතමන් තක ම්තපෝස්් වල සිටින 
ඊ.තකෝලි සහ ස ල්තම තනල්ල  ව නි තරෝග ක රක ඉවේ තේ. තමම උෂණ්ේව තේව යටතේ 
තක ම්තපෝස්් තග ඩ තුළ ඇති තබ තහ මයක් වල් ප ළ බීෛද මිය යයි. 

 
(v) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ ක බලි වල ප්රම ණය:  

ක බනික ද්රවය ක බලි වල ප්රම ණය තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලිතේදී ඉත  ව දගේ ත ෞතික ස ධකයකි. 
ගස්වල අතු ව නි විශ ල ක බනික තක ටස්   විත කරන්තන් නම්, එම ද්රවය හරහ  ව තය ගල  ය ම 
තහ ඳින් සිදුවනු ඇත. නමුේ එවිට එම තග ඩවල් ඉක්මනින් වියලී තග ස් ක්ුද්රජීවී ක්රිය ක රිේවය 
මන්දග මී වනු ඇත. ක බලි වල ප්රම ණය ඉත  කුඩ  වූ විට ව තය ගල ය ම සීම  වී නිර්ව යූ තේවයක් 
ඇතිවිය හ ක. 
 
එබ වින් තතතමනය රඳව  තබ  ග නීම සහ ඔක්සිෛන් ස පයුම සමතුලිත කිරීම සඳහ  ක බනික 

ද්රවයවල ප්රම ණය 1.5-5.0 cm අතර පර සයක තබ  ගත යුතුය. 
 

(vi) තක ම්තපෝස්් මිශ්රණතේ pH අගය:  
තක ම්තපෝස්් තග තඩහි pH අගය ක්ුද්රජීවීන්තේ ක්රිය ක රිේවයට ව දගේ තේ.   ෂ්මික තේේවයකදී 

ක්ුද්රජීවීන්තේ ක්රිය ක රිේවය අඩු තේ. එමනිස  තක ම්තපෝස්් නිෂ්ප දන ක්රිය වලිතේදී ද ව අළු, අළු 
හුණු තහෝ තඩ ලමයි් විශ ල ප්රම ණවලින්   විත  තන කළ යුතුය. එතස්ම   ෂ්මික තේේවයකදී 

අමුද්රවය වල අන්තර්ගත නයිට්රෛන්, ඇතමෝනිය  ව යුව තලස පිටවී අපතේ යනු ඇත.  
 
නිපදවූ පරිණත තක ම්තපෝස්් හි pH අගය 6.5 - 8.0 පර සය තුළ ප වතිය යුතුයි. 

 
තකාම්තපෝසට් සෑදීතම් දී භාවිතා කළ හැකි ද්රවය 
 
තක ම්තපෝස්් සෑදිම සඳහ  රැස්කළ යුේතේ ජෛව හ යනයට ලක්විය හ කි ද්රවය පමණක්ය. 

• ඉක්මනින් දිර පේ වන අමු ශ ක පත්ර සහ ළපටි තක ටස්: 
ේලිරිසිඩිය , ඉපිල් ඉපිල්, වල් සුරියක න්ත,  එරබදු, ක ලිය න්ර , කූරිඤඤ් , අඬනහිරිය , 
ක ේතපටිය , කහතකෝණ, තකතසල් කඳන්, වල් ප ළෑටි, ෛපන් ෛබර, ස ල්වීනිය  ව නි ශ ක (තමම 
තක ළවර්ග වඩ ේ ස ර්ථකව   විත  කල හ කි නමුේ ප්රතද්ශතේ සුල  ඕනෑම අමු තක ළ වර්ගයක් 
  විත  කිරීතම් හ කිය ව ඇත). 



3 

 

 
නයිට්රෛන් බහුල රනිල කුලතේ ශ ක වර්ග   විත  කිරීම වඩ ේ තයෝගය වන අතර තමව නි ශ ක ව ට 
ම යිම් වල තදව ටි වග  තලස තහෝ වග  තන කල ඉඩම් වල පහසුතවන් වග  කර ග නීමට පුළුවන. 
 

• වියළි ශ ක ද්රවය: පිදුරු, ම න , වියළි වල් ප ලෑටි හ  තම්රූ ශ ක පත්ර, ඉවතලන තේ, දහයිය  ආදිය 
 

• සේව අපද්රවය: තග ම, කුකුල් තප තහ ර (ව නිෛ කුකුල් තග විපල වල් වලින් ලබ ගේ ද්රවය ම ස 1-2 
පමණ ක ලයක් එළිමහන් ස්ථ නයක දිරන්නට ඉඩහ ර   විතයට ගන්න), එළු තප තහ ර ආදිය 
 

• ආකලන ද්රවය: ස ම නය ක බනික ද්රවය හ රුණු විට ස්ව   විකවම තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලිය තේගවේ 

කිරීම සඳහ  අඩු C:N අනුප ත ඇති ක බනික ද්රවය, ආකලන ද්රවය තලස හ ඳින්විය හ ක. තම්ව  එකතු 
කිරීතමන් තක ම්තපෝස්් ස දීතම් ක්රිය වලිය තේගවේ කල හ කි අතර තක ම්තපෝස්් වල ගුණ ේමක 
  වයද ඉහල න ාංවිය හ ක. ආකලන ද්රවය තලස දියකල අමු තග ම, ගව මුත්ර ව නි සේව අපද්රවය, 
තම ල සස්, තක තහ ඹ ඇට, පුන්නක්කු, ප රණි තක ම්තපෝස්් ආදිය තය ද  ග නීමට පුළුවන. 
 

• තක ම්තපෝස්් ස දීතම් දී එේප වල තර ක් තප ස්තෆ්් (ERP) එකතු කිරීතමන් ක්ුද්ර ජීවින්තේ 
ක්රිය ක රිේවය සහ තක ම්තපෝස්් හි අඩාංගු තප ස්පරස් ප්රම ණය ද ඉහළ න ාංවීමට උපක රී තේ. 
 

• තක ම්තපෝස්් ස දීතම් ක්රිය වලිය අතරතුතර් දී ද ව අළු, අළුහුණු තහෝ තඩ ලමයි්   විත  තන කල 
යුතුය. තමම ක්රිය වලිය අවසන් වූ පසු නිපද වූ තක ම්තපෝස්් තම.තට . එකකට ද ව අළු තහෝ 

තඩ ලමයි් 50 kg  ක් පමණ මිශ්ර කිරීම වඩ ේ තයෝගයය. 
 

• තේ ඉඩම් වල   විතය සඳහ  න ගරික ඝණ අපද්රවය (න ගරික කසළ) සහ මිනිස ් මල අපද්රවය 
  විතතයන් තක ම්තපෝස්් සකස් තන කල යුතුය. 
 

තකාම්තපෝසට් සකසට කිරීම 
1. තක ම්තපෝස්් අමුද්රවය ගබඩ  කිරීම, තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් සකස ්කිරීම, ඒව  නිතිපත  මිශ්ර කිරීම 

සහ අවස න තක ම්තපෝස්් ස කසීම සඳහ  ප්රම ණවේ ඉඩක් සහිත සුදුසු ඉඩමක් තතෝර  ගත යුතුය. 
 

2. අවශය සියලුම තක ම්තපෝස්් ද්රවය එකතු කර, තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් ස දීමට තපර ඒව  තවන 
තවනම එක් රැස් කර ත බීම වඩ  තයෝගයය. 
 

3. එක් තක ම්තපෝස්් තග ඩකට 4 m2 ක පමණ ඉඩක් ත බිය යුතු අතර තග ඩවල් මිශ්ර කිරීම සඳහ  තවේ 

4 m2  ක භූමි ප්රම ණයක් තිබිය යුතුය. විශ ල  පරිම ණතයන් තක ම්තපෝස්් සකසන ක්තෂ්ත්රයන් හි      

4 m2 ක භූමි ප්රම ණතේ තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් තේළියක් තලස සකස් කල හ කි අතර, තක ටස් 

එකින් එක මිශ්ර කිරීම සඳහ  පළමු 4 m2 ක භූමි ප්රම ණය හිස්ව ත බිය යුතුය. 
 

4. තක ම්තපෝස්් සකස් කිරීතම් ක්රිය වලිය ආරම්  කිරීම සඳහ  තහ ඳින් දිර පේ වූ තක ළ සහ අතු තහෝ 

ප රණි තක ම්තපෝස්් 7.5 cm (අඟල් 3) ක් පමණ උසකට අතුරන්න 
 

5. ඉන්පසු තණතක ළ තක ටස් වලට කපන ලද තක ළ තප තහ ර ශ ක ආදිය 45 cm  (අඟල් 18) ක් 
පමණ උසට, ඒ මත අතුරන්න. 
 

6. තග ම තහෝ තවනේ සේව තප තහ ර ත්ටුවක් 7.5 cm  (අඟල් 3) ක් උසට න වත ඒ මත අතුරන්න. 
 

7. එේප වල තර ක් තප ස්තෆ්් (ERP) තුනී ස්ථරයක් තලස අතුරන්න. 
 

8. තක ම්තපෝස්් තග ඩ ද න් 0.6 m (අඩි 2) ක් පමණ උස වනු ඇත. තක ම්තපෝස්් තග ඩක අවසන් උස 

1.2 m  (අඩි 4) ක් පමණ උසක් දක්ව  ඉහත ආක රයට න වත තවේ ස්ථරයක් එකතු කරන්න. 
 

9. තක ම්තපෝස්් අමුද්රවය තග ඩ තුලට ව ත ශ්රය ස පයීම සඳහ සිදුරු සහිත නල තහෝ විෂක්ම් ය අඟල් 1-

2 ක් පමණ ලී තප ලු තදවන ස්ථරය දක්ව  ඇතුළු කල යුතුය. වරින් වර තම්ව  මෘදු තලස තසලවීතමන් 
තක ම්තපෝස්් තග ඩට ප්රම ණවේ ව තනයක් ස පයිය හ ක. ඒ අතරට, තක ම්තපෝස්් ක්රිය වලියට 
අවශය තතතමනය ස පයීම සඳහ  නිතිපත  ෛලය ද මිය යුතුය. 
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10. තක ම්තපෝස්් තග ඩ තුළ උෂ්ණේවය පවේව  ග නීමටේ, වර්ෂ තවන් ආරක්ෂ  වීමටේ තක ම්තපෝස්් 
තග ඩවල් ම ටි තහෝ කලු තප ලිතින් වලින් ආවරණය කල යුතුය. තක ම්තපෝස්් තග ඩතුළ 
උෂණ්ේවය සතියක් ඇතුලත උපරිමයට ලග  වන අතර පසුව ක බනික ද්රවය දිර පේ වීම නිස  අඩු 
වීමට පටන් ගනී. 
 

11. තක ම්තපෝස්් තග තේ පළමු තපරලීම සති 2-3 ේ අතර ක ලයකට පසුව සිදුකල යුතු 
අතර, තපරලීතම්දී ද්රවය පිටතින් ඇතුළට සහ ඉහළ ස්ථර වල සිට පහළට යන තලස ස්ථර මිශ්ර කල 
යුතුය. තපරලීතමන් පසු තපර පරිදිම ව ත ශ්රය සහ තතතමනය න වත ලබ දිය යුතුය. 
 

12. පළමු ව රතේ සිට සති 2 ක් තුළ තග ඩවල් න වත තපරලීම කල යුතු අතර ඉන් පසුව තක ම්තපෝස්් 

පරිණත වීම සඳහ  බ ධ  කිරීමකින් තත රව ත බිය යුතුය. අවස න වශතයන් ම ස 3 – 3 ½ ක (සති 12-
14) ක ලයකින් පසු ස කසු තක ම්තප ස්්   විතය සඳහ  සුදුසු වනු ඇත. 
 

13. තක ම්තපෝස්් තග ඩවල් අාංකනය කර, පටන් ග නීම, පළමු, තදවන හ  තතවන තපරළීම් සඳහන් කර 
නිසි ව ර්ත  තබ  ග නීම ව දගේය. 
 

14. තක ම්තපෝස්් නිපදවීතම් ක්රිය වලිය ක ර්යක්ෂම කිරීම සඳහ  යන්ත්ර සූත්ර   විතය, ක ලය සහ ශ්රමය 
අවම කිරීමට ද තහ්තු තේ. 
 

තේ ඉඩම් වලට තකාම්තපෝසට් තයාදන ආකාරය 
වියළි ක ලය ආරම්  වීමට තපර තේ ඉඩම් වලට තක ම්තපෝස්් තයදිය යුතුය. නිර්තද්ශිත රස යනික 
තප තහ ර සමග තක ම්තපෝස්් තයදීතමන් ඒව  තනි තනිව තයදීතම්දීට වඩ  තහ ද ප්රතිඵල ලබ  තදන බව 
අේහද  බ ලීම් වලින් තහවුරු කර ඇත. 
 

තයාදන ප්රමාණ 
උන්නත ාංශය හ  ක බනික ද්රවය අන්තර්ගතය අනුව තය දන තක ම්තපෝස්් ප්රම ණය තවනස් තේ. උඩරට 
ප්රතද්ශතේ තේ ඉඩම් වල තහක්ටය රයකට තම. තට . 10 සහ ම දරට හ  පහතරට තහක්ටය රයකට 
තම.තට . 20 ක් තලසේ තක ම්තපෝස්් තයදිය හ ක. 
 

තයාදන ක්රමය 
තම්රූ තේ වගාවන්හි තකාම්තපෝසට් භාවිතය: 
තක ම්තපෝස්් තයදීතම්දී පස සමග මිශ්ර කිරීතමන් උපරිම ප්රතිල   ලබ  ගත හ කි නමුේ තේ පඳුරට 
ආසන්නතේ ඒක ක රීව විසිරුව  හ රීම වඩ ේ ප්ර තයෝගික තේ.   

 
නව / නැවත වගාවන්හ වලදී සහ පාළු සිටුවීතම්දී තකාම්තපෝසට් භාවිතය: 
• තේ සිටුවන වළක් 45 cm (අඟල් 18) ග ඹුරකින් හ  මතුපිට විෂක්ම් ය 30 cm (අඟල් 12) වන තලස 

කප  ගත යුතුය. T 200 තප තහ ර 15-25 g අතර ප්රම ණයක්, තක ම්තපෝස්් 2 kg ක්, පස සමඟ 

තහ ඳින් මිශ්ර කර තේ වතළ් පතුතල් සිට ¾ ක් පමණ දක්ව  පුරව  ගන්න.  
 

• කම්බිලි පණුව තේ හ නිය වළක්ව  ග නීම සඳහ  තක රෛන් (Chlorantraniliprole 200 g/L SC)  මිලි 

ලීටර් 1 ක් ෛලය ලීටර 1ක දියකර (0.1% ස න්ද්රණයකින්) ස ද  ගේ ද්ර වණයකින් 200 ml  ක් ඉහත 
පස්/ තක ම්තපෝස්්/ තප තහ ර මිශ්රණයට තහ ඳින් මිශ්ර කර වළ පිරවීමට තය ද ගන්න. ප ළු සිටුවීතම්දී 

තමම ද්ර වණතයන් 400 ml ක් ප ළු සිටුවීම සඳහ  සකස් කල වළකට මිශ්ර කරන්න. 
 

• වටපණු හ නිය වළක්ව  ග නීමට තහ ඳින් අඹර ගේ තක තහ ඹ පුන්නක්කු 100 g ක් වළකට මිශ්ර 
කරන්න.  

 

නිෂටපාදනතේ ගුණාේමකභාවය 
තක ම්තපෝස්්හි රස යනිකව ස කසූ ද්රවය අඩාංගු තන විය යුතු අතර, ශ ක සේව හ  මිනිස් තසෞඛයයට 
අනතුරුද යක ද්රවය කිසිවක් එහි අඩාංගු තන විය යුතුය. එතමන්ම, “න ගරික ඝන අපද්රවය හ  කෘෂිකර්ම 

අපද්රවය වලින් තක ම්තපෝස්් සඳහ  පිරිවිතර”  පිළිබඳ ශ්රී ලාංක  ප්රමිති ආයතනතේ SLS 1246:2003 
ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය (වගුව 1 සහ 2). 
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වගුව 1. තක ම්තපෝස්්හි ත ෞතික, රස යනික සහ තපෝෂක අවශයත  සඳහ  ශ්රී ලාංක  ප්රමිති ආයතනතේ පිරිවිතර 
තභෞතික අවශයතා පිරිවිතර 
වර්ණය (Color) දුඹුරු/ අළු සිට තද කළු දක්ව  

තතතමනය (Moisture) 25% ට වඩ  තන ව ඩි (වියළි බරින්) 

ගන්ධය (Odour) අප්රසන්න ගන්ධයක් තන ම ති 

ක බලි වල ප්රම ණය (Particle size) 4 mm ට වඩ  අඩුවිය යුතු අතර 4 mm ට වඩ  ව ඩි 

ක බලි 2% ක් පමණ තිබිය හ ක 

ව ලි (Sand) 10% ට වඩ  අඩු 
  
රසායනික අවශයතා ප්රශසටත ම්ටම 
pH අගය 6.5 – 8.5 

ක බන්: නයිට්රෛන් (C:N) අනුප තය  10-25 
  

තපෝෂක අවශයතා අවම ම්ටම (සටකන්හධය අනුව) 
ක බනික ද්රවය (Organic carbon) 20% 

නයිට්රෛන් (Nitrogen) 1% 

තප සප්රස් (Phosphorus) P2O5 තලස 0.5% 

තප ටෑසියම් (Potassium) K2O තලස 1% 

ම ේනීසියම් (Magnesium) MgO තලස 0.5% 

ක ල්සියම් (Calcium) CaO තලස 0.7% 
 

 
වගුව 2. තක ම්තපෝස්්හි අහිතකර අන්තර්ගතයන් සඳහ  ශ්රී ලාංක  ප්රමිති ආයතනතේ පිරිවිතර 
බැර තලෝහ අන්හතර්ගතයන්හ උපරිම සීමාවන්හ (ppm)  - mg/kg 
ක ේමියම් (Cadmium) 10 

තක්රෝමියම් (Chromium) 1000 

තඹ (Copper) 400 

ඊයම් (Lead) 250 

රසදිය (Mercury) 2 

නිකල් (Nickel) 100 

සින්ක් (Zinc) 1000 

  

ජීව විදයාේමක අන්හතර්ගතයන්හ  

ප ළතවන වල් ප ළෑටි / වර්ග මීටරයට 
(ලීටරයක පරිම වක් වර්ග මීටරයක විසුරුව  හ රිය විට) 

16 

  

ක්ෂුද්රජීවි අන්හතර්ගතයන්හ   

මලද්රවය තක ලිතෆෝම්, ස ල්තම තනල්ල  අඩාංගු තන විය යුතුයි 
 

 
ඇසුරුම්කරණය 
ශක්තිමේ සහ වියළි ඇසුරුම් තහෝ බහ ලුම්වල ඇසුරුම් කර තතතමනය රහිත පරිසරයක ගබඩ  කරන්න. 
 

තකාම්තපෝසට් තපාතහාර සකසට කිරීම සඳහා අවශය ද්රවය සහ පිරිවැය (වගුව 3 සහ 4) 
 
වගුව 3. තකාම්තපෝසට් (නයිට්රජන්හ 1%) 500 kg  ක්ෂ නිපදවීම සඳහා අවශය අමුද්රවය හා ඒවාතේ ප්රමාණ: 
අමුද්රවය ප්රමාණය (kg) 
ඉක්මනින් දිර පේවන අමුශ ක පත්ර හ  ළපටි තක ටස් 1500 
වියලි ශ ක ද්රවය 500 

අමු තග ම තහෝ තවනේ සේව අපද්රවය 80 

එේප වල තර ක් තප ස්තෆ්් (ERP) 20 

මුළු අමුද්රවය ප්රම ණය 2100 
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වගුව 4. තකාම්තපෝසට් තපාතහාර සකසට කිරීතම් පිරිවැය 
 අමුද්රවය තතාගතේ මුළු බර = දිග 2 m x පළල 2 m x උස 1.2 m  

(අඩි 6 x 6 x 4) 
 = 4.8 m3 (ආසන්න 5 m3) 

අමුද්රවය ඝන මීටරයක තතේ බර 420 kg 
 = 420 x 5 (තම. තට . 2.1) 
 = නිමි තක ම්තපෝස්් තප තහ ර 500 kg 
ප්රවාහනය ඇතුළු අතනකුේ වියදම් :  

තග ම 80 kg ක් සඳහ  = රු. 500 

අමුතක ල 1500 kg ක් සහ වියළි ද්රවය 500 kg ක් සඳහ  = රු. 2000 

එේප වල තර ක් තප ස්තෆ්් (ERP) 20 kg සඳහ  = රු. 200 
ශ්රම පිරිව ය = රු. 3000 

2100 kg (නිමි තක ම්තපෝස්් 500 kg) සඳහ  මුළු පිරිව ය = රු. 5700 
තක ම්තපෝස්් කිතලෝ ග්රෑම් එකක නිෂප් දන වියදම = රු. 11.40 

 
ශ්රී ලංකා තේ පර්තේෂණ ආයතනය 

තලවාකැතේ 

 
අයිතිය 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. තමම ප්රක ශනතේ කිසිදු තක ටසක් ශ්රී ලාංක  තේ පර්තේෂණ යතනතේ අධයක්ෂකතේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් 
තත රව ඡ ය  පිටපේ කිරීම, පටිගත කිරීම, ස්කෑන් කිරීම තහෝ තත රතුරු ගබඩ  කිරීම සහ න වත ලබ  ග නීතම් පද්ධති ඇතුළුව විදුේ 
තහෝ ය න්ත්රික ක්රම මගින් පිටපේ කිරීම, ප්රති නිර්ම ණය කිරීම තහෝ සම්තේෂණය කළ තන හ ක. 


