එළවළු බ ෝග සඳහා බ ොබහොර නිර්බේශ
හතරට එළවළු
වට්ටක්කා
කල්පිටිය හැර බසසු ප්රබේශය සඳහා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී සති 2 ෙසු
ෙැළ මතුවී සති 5 ෙසු


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
75
75
75

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
195
60
60
60

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

කල්පිටිය ප්රබේශය සඳහා
ආකාරය

බයොදන බේලාව

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

වර්ගය
ප්රමාායය
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
195
35
35
-

මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී දින 10 ෙසු
ෙැළ මතුවී දින 20 ෙසු

45
45
45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 30 ෙසු

45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 40 ෙසු

45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 50 ෙසු

45

-

35

දඹල
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර සිටුවීමට
දින 2කට යෙර)
ෙැළ මතුවී සති 4
ෙැළ මතුවී සති 10


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

45

215

65

20
20

-

-

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

ණ්ඩක්කා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
සිටුවා සති 2
සිටුවා සති 5
සිටුවා සති 8


යූරියා කි.ග්රෑ/ හබහ.

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හබහ.
කි. ග්රෑ/ හබහ.

50
50

195
-

25
25

100
100

-

50
50

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

පිපිඤේඤා
කල්පිටිය හැර බසසු ප්රබේශය සඳහා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී සති 2 ෙසු
ෙැළ මතුවී සති 5 ෙසු


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
75
75
75

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ / හ බහක්.
කි.ග්රෑ / හ බහක්.
195
60
60
60

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

කල්පිටිය ප්රබේශය සඳහා
ආකාරය

බයොදන බේලාව

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

වර්ගය
ප්රමාායය
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
195
35
35
-

මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී දින 10 ෙසු
ෙැළ මතුවී දින 20 ෙසු

45
45
45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 30 ෙසු

45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 40 ෙසු

45

-

35

ෙැළ මතුවී දින 50 ෙසු

45

-

35



PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

වම් ටු
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ./ හ බහක්.

මූලික යෙොයෙොර ෙැළ
සිටුවීමට යෙර
මතුපිට යෙොයෙොර ෙැළ
සිටුවා සති 4 දී
ෙැළ සිටුවා සති 8 දී
ෙැළ සිටුවා සති 12 දී


වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ./ හබහක්.
කි.ග්රෑ./ හබහක්.

75

325

85

75

-

-

75
75

-

85
-

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

බතෝල
කරවිල
වැටබකොළු
කල්පිටිෙ ෙැර යසසු ප්රයශ සහො
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී සති 4
ෙැළ මතුවී සති 8


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
75
75
75

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ / හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
195
-

60
60
60

බතෝල
කරවිල
වැටබකොළු
කල්පිටිෙ ප්රයශ ෙ සහො
ආකාරය

බයොදන බේලාව

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

මූලික යෙොයෙොර

35

සිටුවා දින 15 න්

35
35

සිටුවා දින 30 න්
සිටුවා දින 45 න්

වර්ගය
ප්රමාායය
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ / හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
25
195
25
25

35

25

සිටුවා දින 60 න්

35

25

සිටුවා දින 75 න්

35

25

සිටුවා දින 90 න්

35

25

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

බකොහිල
බයදිය යුතු කාලය
ෙැල සිටුවීමට යෙර
සිටුවා සති 4 දී
සරෑම මාස 6කට වරක්
සරෑම අස්වැන්න යනලීමි.න් ෙසු

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ වර්ග ීටටර් 100 ට
01
01
1/2

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට් මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ වර්ග ීටටර් 100 ට කි.ග්රෑ / හවර්ග ීටටර් 100 ට
1 1/2
01
-

01
1/2

නිවිති
තම් ලා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

සිටුවීමට දින 3-5 යෙර

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

ෙැල සිටුවීමට යෙර
සිටුවා සති 4ට ෙසු


85
85

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
130
100
-

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

කංකුන්
බගොටුබකොළ
මුකුණුවැන්න
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
සරෑම මාස 6කට වරක්

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

ෙැල සිටුවීමට යෙර
සිටුවා සති 4ට ෙසු
අස්වැන්න යනළියමන් ෙසු
සරෑම මාස 06ට වරක්


85
85
-

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
10 යටොන් / යෙක්
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
130
100
45
65
-

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

සාරය
බයදිය යුතු කාලය
බීජ වැපිරීමට යෙර

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ වර්ග ීටටර් 100 ට
01

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
කි.ග්රෑ/ හ වර්ග ීටටර් 100 ට
1 1/2

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ / හවර්ග ීටටර් 100 ට
01

මාෑ කරල්
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

සිටුවීමට දින 3-5 යෙර

10 යටොන් / යෙක්

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.

35

130

35

55

-

35

මූලික යෙොයෙොර (සිටුවීමට
දින 2කට යෙර)
සිටුවා මාසෙකට ෙසු


ප්රමාායය
1 - 2 යටොන් / යෙක්

වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

වර්ගය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

එළ ටු
බයොදන අවසේථාව
මූලික යෙොයෙොර
මතුපිට යෙොයෙොර
සිටුවා මාස 01 ෙසු
සිටුවා මාස 02 ෙසු
සිටුවා මාස 03 ෙසු

යුරියා
75

ට්රි ල් සු ර් බ ොසේබ ට්
325

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
80-85

75

-

-

75
75

-

85
-

තිත්ව  ටු
ආකාරය
හුණු යෙදීම

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

බයොදන බේලාව

ප්රමාායය

සිටුවීමට සති 02 යෙර

අළුහුණු / ය ොලමයිට්

සිටුවීමට දින 3-5 යෙර

10 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම 05 යටොන් / යෙක්
යෙොයෙොර යෙෝ
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර 05 යටොන් / යෙක්
05 යටොන් / යෙක්

සිටුවා මාස 06
සිටුවා මාස 12
සිටුවා මාස 18

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදීබම් අවසේථාව
සිටුවන විට

වර්ගය

යුරියා

1 - 2 යටොන් / යෙක්

වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බෆොසේබෆට්
මියුබරට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ

සිටුවා සති 4, 8 ො 12

75
35

320
-

85
-

මාසෙි.න් ෙසු මාස 2කට වරක්

30

-

40



PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

කැකිරි
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතු වී සති 2 ෙසු
ෙැළ මතු වී සති 05 ෙසු

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
75
75
75

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
200
-

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
60
60
60

තුඹකරවිල
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර
සිටුවීමට දින 3-5 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවා සති 10න්
සිටුවා සති 22න්
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදීබම් අවසේථාව
සිටුවන විට
සිටුවා සති 03න්
සිටුවා සති 06න්
සිටුවා සති 10න්
සිටුවා සති 14න්
සිටුවා සති 18න්
සිටුවා සති 22න්
සිටුවා සති 26න්
සිටුවා සති 30න්


යූරියා
75
75
75
75
75
75
75
75
75

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

වර්ගය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර

ප්රමාායය
1 - 2 යටොන් / යෙක්
10 යටොන් / යෙක්
05 යටොන් / යෙක්
05 යටොන් / යෙක්

වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
195
65
65
65
65
100
65
65
65
65
65

උඩරට එළවළු
රාබු
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර (සිටුවීමට
දින 2කට යෙර)
සති 3 දී


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව වසු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

85

110

65

85

-

65

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

ලීක්සේ
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ වී මාස 01 ට ෙසු
ෙැළ වී මාස 02 ට ෙසු

85
85

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හබහක්.
270
50
-

-

85

-

50

ෙැළ වී මාස 03 ට ෙසු

85

-

-

ෙැළ වී මාස 04 ට ෙසු

85

-

50



PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

තක්කාලි
දුල්ල දිසේත්රික්කය හැර බසසු ප්රබේශ සඳහා
ආකාරය
හුණු යෙදීම
කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර (ෙැළ සිටුවීමට
දින 1-2 කට යෙර)
ෙැළ සිටුවා සති 3 ෙසු
ෙැළ සිටුවා සති 6 ෙසු


බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02
යෙර

වර්ගය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්

ප්රමාායය
1 - 2 යටොන් / යෙක්

කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

සිටුවීමට දින 3-5
යෙර

65

325

65

65
65

-

65

වර්ගය

ප්රමාායය

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

දුල්ල දිසේත්රික්කය සඳහා
ආකාරය

බයොදන බේලාව

හුණු යෙදීම

සිටුවීමට සති 02
යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

සිටුවීමට දින 3-5
යෙර

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර (ෙැළ සිටුවීමට
දින 1-2 කටයෙර)
ෙැළ සිටුවා සති 3 ෙසු
ෙැළ සිටුවා සති 6 ෙසු


අළුහුණු / ය ොලමයිට්

1 - 2 යටොන් / යෙක්

කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
65

215

50

65
65

-

50

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

බ ෝංචි
වැල් බ ෝංචි
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

මූලික යෙොයෙොර (සිටුවීමට
දින 2 කට යෙර)

110

270

75

ෙැළ මතුවී සති 3 දී

110

-

75



PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

ඳුරු බ ෝංචි
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
ෙැළ මතුවී සති 3 දී


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
85
85

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
165
65
65

බීට්රූට්
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
සිටුවා සති 4 කට ෙසු


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
165
165

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ / හබහක්.
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
270
-

125
125

වර්ගය

ප්රමාායය

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

මාාළුමිරිසේ
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර සිටුවීමට
දින 2ට යෙර)
සිටුවා මාස 01 ට ෙසු
සිටුවා මාස 02 ට ෙසු


අළුහුණු / ය ොලමයිට්

1 - 2 යටොන් / යෙක්

කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර

10 යටොන් / යෙක්

වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

100

215

65

100
100

-

65
65

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

කැරට්
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
සති 3 දී
සති 6 දී
සති 9 දී


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
110
110
110

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි.ග්රෑ/ හ බහක්.
කි.ග්රෑ/ හබහක්.
270
85
85
-

85

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

බගෝවා
මාල් බගෝවා
නුවරඑළිය දිසේත්රික්කය සඳහා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර
සති 2 දී
සති 5 දී
සති 8 දී


යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්
110
110
110

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්
කි.ග්රෑ/ හ බහක්
270
75
-

-

-

75
-

නුවරඑළිය හැර බසසු ප්රබේශ සඳහා
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම සිටුවීමට දින 3-5 යෙර
රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්

වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග
ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්
කි.ග්රෑ/ හ බහක්
270
75

මූලික යෙොයෙොර

110

සති 3 දී
සති 6 දී

110

-

-

110

-

75



PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

සලාද
වර්ගය
හුණු
කාබනික යෙොයෙොර
වර්ගය
රසාෙනික යෙොයෙොර
•

බයොදන අවසේථාව
ෙැළ සිටුවීමට සති 2 කට
යෙර
ෙැළ සිටුවීමට දින 3-5ට
යෙර
බයොදන අවසේථාව
සිටුවීමට යෙර

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙග

ප්රභවවය

ප්රමාායය ටබටොන්/ හ බහක්.

හුණු/ ය ොලමයිට්

1-2

කුකුල් යෙොයෙොර/ ය ොම
යෙොයෙොර/ යකොම්යෙෝස්ට්

10

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ
බහක්.
215

ටී.එසේ.පී. කි.ග්රෑ/ හ
බහක්.
130

එම්.ඕ.පී. කි.ග්රෑ/ හබහක්.
75

බනෝබකෝල්
ආකාරය
හුණු යෙදීම

බයොදන බේලාව
සිටුවීමට සති 02 යෙර

කාබනික යෙොයෙොර යෙදීම

සිටුවීමට දින 3-5 යෙර

රසාෙනික යෙොයෙොර
බයදිය යුතු කාලය
මූලික යෙොයෙොර (සිටුවීමට
දින 2කට යෙර)
සිටුවා සති 03කට ෙසු


වර්ගය
ප්රමාායය
අළුහුණු / ය ොලමයිට්
1 - 2 යටොන් / යෙක්
කුකුල් යෙොයෙොර / ය ොම
යෙොයෙොර යෙෝ
10 යටොන් / යෙක්
යකොම්යෙෝස්ට් යෙොයෙොර
වර් ෙ/ප්රමායෙ ි.ග්රෑ/ යෙක්ග

යූරියා කි.ග්රෑ/ හ බහක්.

ත්රිත්ව ව සු ර් බ ොසේබ ට්
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.

මියුරිබේට් ඔෆේ බ ොටෑෂේ
කි. ග්රෑ/ හ බහක්.

85

110

65

85

-

65

PH < 5 නම් ෙමයක් හුණු යෙදිෙ යුතුෙ

