
ශ්රී ංකා තේ පර්තේෂණ ආයතනය 

තලාකැතේ 

 

තේ ලගාතේ තපොතහොර භාවිතය පිළිබඳ අලලාදාේමක සටහන 

 

"තේ තඳොතශොර" නමින් විවිධ තඳෝක වංයුතීන් තෙන් යුේ තඳොතශොර ලර්ෙ තලෂ තඳොතෂහි 

විකිණීමට ඇති බලේ, ඒලළ තේ ලෙළල වශළ තයොදන බලේ අඳ තලත අලවහථළ කීඳයකදීම ලළර්තළ වී 

ඇත. ඒ අනුල තලෂ තඳොතෂහි ඇති තඳොතශොර මිශ්රණයයන්තෙන් අශු  තව බළ ෙේ වළ්පඳ්  ශළ අඳ 

තලත ෆබී ඇති එලෆනි තඳොතශොර වළ්පඳ්  විහත් ණයය කර තේල ලළර්තළ බළ ෙෆනීත්පදී ඒලළ 

තබොතශොමයක් තේ ලෙළල වශළ භළවිතයට නුසුදුසු (ප්රමිතිතයන් තතොර  ඒලළ බල තශවුරු වී ඇත. ඳවට 

තයදීමට තනොසුදුසු වංතයෝෙද තමම වමශර තඳොතශොරල අඩංගු බලට විදයළේමක වළක් ල ෆබී ඇත. 

විතේතයන්ම අධික තව තවෝඩිය්ප (Na) අඩංගු තඳොතශොර තයදීම ඳවට ශළනිදළයකය. එලෆනි නුසුදුසු 

තඳොතශොර දිගින් දිෙටම භළවිතළ කිරීම තේ කර්මළන්තයට තමන්ම ඳළරිවරිකලද තර්ජනයක් විය ශෆකි 

බෆවින් තේ ඳර්තේණය ආයතනය මගින් නිර්තේශිත තඳොතශොර ඳමණයක් තේ ලෙළල වශළ තයොදන 

තව මින් අලධළරනය කරමු. 

 

තේ ලෙළල වශළ තඳොතශොර නිර්තේ ඉදිරිඳේ කිරීත්පදී වෆෂකි් ට ෙනු ෆතබන ඉතළ ලෆදෙේ 

කරුණු කීඳයක් ඳශත වශන් කර ඇත. 

 තේ ළකතේ තඳෝක අලයතළල, ලර්ධක අලධිය මත රළ ඳලතින බෆවින් තේ ලෙළල වශළ 

තඳොතශොර නිර්තේ ඉදිරිඳේ කර ඇේතේ ලෙළතේ ප්රධළන අලධීන් ලන තලළන්, තනොත්පර වශ 

ත්පර යන ප්රධළන ලෙළ අලධි තුන ඳදන්ප කරතෙනය. 

 වළමළනයතයන් නයිට්රජන් (N), තඳොවහඳරවහ (p), තඳොටසිය්ප (K), මෆග්නීසිය්ප (Mg)  වශ ව් සර් 

(S) යන තඳෝක, මිශ්ර තඳොතශොරක් තව ඳවට තයොදන අතර සින්ක් (Zn) තඳෝකය ඳත්ර ශරශළ 

දියර තඳොතශොරක් තවට තයදීම (සින්ක් ව් තසේට් තව), තේ ඳ ආ නිර්තේය තේ. එයට 

අමතරල අලයතළල අනුල තයොදන තඳොතශොර ල කළර්යක්මතළල ලෆඩි කර ෙෆනීමටේ, 

තඳෝක අඳතේ යළම අඩු කර ෙෆනීමටේ ඳත්ර ශරශළ ය්ප තඳෝක ප්රමළණයයක් බළ දීමද 

නිර්තේ කර ඇත. උදළ: තකොමර්්  එප්ව්ප තවෝ් ට්, යූරියළ, මෆංෙනීවහ ව් තසේට් (තමම ක්රමය 

ශරශළ ලරකට බළ දිය ශෆකි තඳෝක ප්රමළණයය ීමමිතය.) 

 දලු තනන, ත්පර තේ ලෙළලන් වශළ තඳොතශොර නිර්තේ ඉදිරිඳේ කිරීත්පදී ලෙළ කළඳය, 

තේ ලර්ෙය (බීජ තශෝ රිකිලි තේ , ළකතේ අවහලනු ප්රතිාළරය ආදී වළධක කිඳයක් වෆකි් ට 

තෙන තඳොතශොර නිර්තේ ඉදිරිඳේ කර ඇශ.  

 තේ ලෙළල වශළ අමිශ්ර තඳොතශොර තව යූරියළ, මියුරිතේට් ඔසහ තඳොටහ, එප්ඳළල තරොක් 

තඳොවහතසේට් , ව් තසේට් ඔසහ ඇතමෝනියළ, කීවරයිට්, සින්ක් ව් තසේට්, ඩයි-ඇතමෝනිය්ප 

තඳොවහතසේට්, එප්ව්ප තවෝ් ට්, ව් තසේට් ඔසහ තඳොටහ, මෆංෙනීවහ ව් තසේට් වශ තඩොමයිට් 

නිර්තේ කර ඇත. 

 ප්රධළන තඳොතශොර නිර්තේයන්ට අමතරල ලෙළ කරුලන්තග් ඉ් ලීම මත, තේ ඳ ආ හි 

අධීක්ණයය යටතේ, අලයතළල අනුල තඳොතශොර නිර්තේයන් බළ දීත්ප තවේලළලද තේ ඳ ආ 

විසින් සිදු කරයි. උදළ; වහථළනීය විතේ ලත තඳොතශොර නිර්තේ (Site Specific Fertilizer 

Recommendations) ඉදිරිඳේ කිරීම. තමහිදී ඳසුගිය ලළර් ලක අවහලනු වහලභළලය මත නයිට්රජන් 

අලයතළලය තීරණයය කරන අතර අතනක් ප්රධළන තඳෝකයන් ලන තඳොවහසරවහ (P , 

තඳොටසිය්ප (K , මෆග්නීසිය්ප (Mg  වශ ව් සර් (S  වශළ අලය තඳොතශොර ප්රමළණයයන් ඳළංශු 

ඳරික්ළලකින් ඳසු තීරණයය කරනු ෆතේ. 

 ත්ප අනුල තේ ලෙළල වශළ තේ ඳ ආ විසින් නිර්තේශිත තඳොතශොර මිශ්රණය ඳශත ලගුල 1 හි 

වශන් කර ඇත. ඒ පිළිබ තතොරතුරු දෆන ෙෆනීම වශළ තේ ඳ ආ උඳතදවහ ාක්රත්   (අංක 

SP1-SP10) ඳරිශීනය කරන්න. තමහි වශන් තඳොතශොර නිර්තේයන්ට අමතරල තලනේ 

තඳොතශොර මිශ්රණය තේ ලෙළල වශළ භළවිතළ කිරීතමන් ලෂකින්න. 



ලගුල 1 : තේ වශළ නිර්තේශිත විවිධ තඳොතශොර මිශ්රණය වශ ඒලළතේ තඳෝක ප්රමළණයයන් 

තඳොතශොර 
මිශ්රණයය 

තයොදන අලධිය තඳෝක ප්රමළණයය (%  

N  P2O5 K2O MgO S 

T 65  තේ තලළන් 10.5 10.8 11.1 3.7 12.7 

T 200 ෂඳටි තේ, මේ ලෙළ, බීජ දරන තේ  10.3 6.9 7.5 3.0 14.8 

T 750  තනොත්පර තේ වශ බීජ දරන තේ 13.7 3.7 8.0 1.6 17.5 

U 330  ත්පර බීජ දරන තේ 18.1 8.6 18.2 Nil Nil 

U 625  පුනරුේථළඳන තෘණය  16.6 11.4 14.4 Nil Nil 

ST/UM 400  උඩරට ශළ මෆදරට අඩු අවහලනු වහිත 
රිකිලි ශළ බීජ තේ 

22.5 6.2 17.6 Nil Nil 

ST/LC 365  ඳශතරට අඩු අවහලනු වහිත රිකිලි ශළ 
බීජ තේ 

24.7 6.7 13.6 Nil Nil 

ST/UVA 435  ඌල අඩු අවහලනු වහිත රිකිලි ශළ බීජ 
තේ 

20.7 5.8 20.7 Nil Nil 

VP/UM 910  උඩරට ශළ මෆදරට ත්පර රිකිලි තේ 29.7 3.9 13.2 Nil Nil 

VP/LC 880  ඳශතරට ත්පර රිකිලි තේ 30.7 4.1 11.4 Nil Nil 

VP/UVA 945  ඌල ත්පර රිකිලි තේ 28.6 3.8 14.8 Nil Nil 

VP/UM1020 උඩරට ශළ මෆදරට ලෆඩි අවහලනු වහිත 

රිකිලි තේ 

31.4 3.4 11.8 Nil Nil 

VP/LC 1075  ඳශතරට ලෆඩි අවහලනු වහිත රිකිලි තේ 33.5 3.3 9.3 Nil Nil 

VP/UVA 
1055  

ඌල ලෆඩි අවහලනු වහිත රිකිලි තේ 30.3 3.3 13.3 Nil Nil 

U 834  ත්පර තේ වශළ කීවරයිට් අඩංගු 
තඳොතශොර මිශ්රණයය 

24.0 3.6 12.0 3.6 3.4 

UT 752  ත්පර තේ වශළ ව් සර් අඩංගු 
තඳොතශොර මිශ්රණයය 

26.6 4.0 13.3 Nil 2.7 

T1240* ත්පර තේ වශළ, N ප්රභලය තව 
ඇතමෝනිය්ප ව් තසේට් අඩංගු 
තඳොතශොර මිශ්රණයය 

16.1 2.3 8.0 Nil 18.7 

*යූරියළ මි ඉශෂයළම නිවළ, ඇතමෝනිය්ප ව් තසේට් අඩංගු T1240 තඳොතශොර මිශ්රණයය, අතුරු 

නිර්තේයක් තව ඉදිරිඳේ කර ඇත. තමම තඳොතශොර මිශ්රණයය භළවිතළ කිරීත්පදී ඳතවේ ආ්පලික 

බල ලෆඩිවිය ශෆකි බෆවින්, කප්ඳළදු ාක්රය මෆදදී වුලද, ඳතවහි pH අෙය ඳරීක්ළ කර, ඒ අනුල 

අලය ප්රමළණයයට තඩොමයිට් තයොදළ ඳතවේ ආ්පලිකතළල නිලෆරදි කර ෙන්න.  

 

සැළකිය යුතුයි: තඳොතශොර මිදී ෙෆනීත්පදී මිශ්රණයතේ අඩංගු වංතයෝෙ ල තඳෝක 

ප්රතිතය/අනුඳළතය, නිහඳළදිත ආයතනතේ/පුේෙයළතග් තතොරතුරු, නිහඳළදිත ශළ ක්  ඉකුේවීත්ප 

දිනය ආදී තතොරතුරු පිළිබ අලධළනය තයොමු කරන්න. 

 

 

 

අධයක් 

ශ්රී ංකළ තේ ඳර්තේණය ආයතනය 

 

2022 ජූලි මව 19 ලෆනි දළ 


