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අන්තර්ගතය : සුදර්ශනී කළුබ ෝවිල - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණබේදය ගුරු -  ප/බ ෝ/සිරිපියරතන මධය විදයාලය -

පාදුක්ක / සුධීර රාෛපක්ෂ  - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණබේදය ගුරු - කෑ/පින්බදණිය ෛාතික පාසල 

සැකසුම       :  සමාධි බසනරත්, අධයාපන අමාතයාාංශයය 

විෂයය : ජෛව පද්ධති තාක්ෂණබේදය - 12 බරේණිය 

නිපුණතාව:2 

 නිපුණතා මට්ටම: 

 2.1 - පාාංශු ලක්ෂණ පිළි ඳව විමසා  ලයි. 

 2.2 - ශ්රී ලාංකාබේ රධාන පස  කා්ඩවවල ලක්ෂණ විමර්ශනය කරයි. 

 පාවම : පාාංශු ලක්ෂණ 
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පාාංශු ලක්ෂණ 

 ැඳින්වීම 

පස යනු ඛනිෛ, කා නික ද්රවය, විවිධ ීවව කකාර, වාතය ස  ෛලබයන් සමන්විත, පථීවවිය මුපපිට පිිටටා 

ඇති, බගොවබිම ීවවබේ පැවැත්මට දායකවන, ස වාභාවික, ගතික වූ බද් යකි. 

වට රස තාරය ඇසුබරන් පබසේ සාංඝටක නම් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පබසිට වැදගත්කම 

 ශාක වර්ධනයට අවශය මාධයය සැපීම 

ශාකබේ මූල මණaවලය දරා සිටීමට අවශය මාධය සැපීම මිනන් පස ශාක වර්ධනයට දායක බේ. 

 ෛලය ග වා කර ත ා ගැනීම 

පාාංශු ක්ෂුද්ර අවකාශ ුපළ බක්ශාකර්ෂණ  ල, කසක්ත  ල කදිය නිසා ගුරුත්ව  ලයට එබරිටව ෛලය 
රඳවා ත ා ගත  ැකි ය. 

ීවවීන් 1%  

ඛනිෛ 

45% 
ෛලය 

25% 

වාතය 

25% 

            පාාංශු කා නික ද්රවය  4% 
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 ෛලය පිරිප දු කිරීම 

පබසිට පවතින මැටි අාංශුවලට  ැර බලෝ   ා බ ොබ ෝ කැටායන  ැඳ ත ා ගන්නා නිසා ඒ ුපළින් ගලන 
ෛලය පිරිසිදු බේ. 

 බපෝෂක ග වා කර ත ා ගැනීම 

පසට බයොදන කැටායන බපෝෂක මැටි අාංශුවලට අධිබශෝෂණය වී ශාකයට අවශයවිට ල ා ගත  ැකි 
වන අයුරින් පවතී. උදා : කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව  

 පථථිවි වායුබගෝලය විකරණීකරණය බේ. 

පබසිට ඇති ක්ෂුද්රීවවීන් මිනන් කා නික ද්රවය විබයෝෛනය බකොට CO2 බලස වායුබගෝලයට ල ා දීම, 
නයිට්රෛන් තිරකරන  ැක්ටීරියා මිනන් වායුබගෝලීය නයිට්රෛන් පසට ල ා දීම කදී ක්රියාව  නිසා 
වායුබගෝලය විකරණීකරණය බේ. 

 පාාංශු ීවවීන්බේ පැවැත්මට 

පාාංශු ීවවීන්ට වාසස ථාන සැපීම ස  ශක්ති රභවය බලස කා නික ද්රවය ල ා දීම. 

 

පාාංශු ලක්ෂණ වර්ගීකරණය 

 බභෞතික ගුණාාංග 

පසක  ාිටරව නිරීක්ෂණය කළ  ැකි ලක්ෂණ බභෞතික ලක්ෂණ බලස  ඳුන්වයි. 

උදා:පාාංශු වූ ය, පාාංශු වයනය, පාාංශු වර්ණය, පාාංශු  ගැර,ර, පාාංශු ඝනත්වය, පාාංශු සාංස ථිතිය, 
පාාංශු උෂ ණත්වය, පාාංශූ ෛල අවබශෝෂණ ධාරිතාව, පාාංශු සවිවරතාව, විදුත් සන්නායකතාව 
කදියයි.  

 රසායනික ගුණාාංග 
උදා : පාාංශු pH අගය, කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව, 

 ජෛවීය ගුණාාංග 
උදා : පාාංශු ීවවීන් (ම ා ීවවීන්, මජ්ෛා ීවවීන්, ක්ෂුද්ර ීවවීන්) 
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බභෞතික ගුණාාංග 

1. පාාංශු වයනය 

පබසේ අවාංගු වැ , බරොන්මව, මැටි අාංශුවල සාබේක්ෂ 
අනුපාතය නිසා පසක ඇති වන බභෞතික ස වභාවය පාාංශු 

වයනය බලස  ඳුන්වයි. 

 

 

 

 

 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කෘෂිකර්ම යදපාර්තයේන්තුව අනුව ඛනිෛ අාංශු වර්ගීකරණය 
ප ත කකාර බේ. 

 

අන්තර්ෛාතික පාාංශු ඛනිෛ වර්ගීකරණය ISSS අනුව ඛනිෛ වර්ගීකරණය ප ත කකාර බේ. 
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පාාංශු වයනය ජෛවපද්ධති බකබරිට වැදගත්වන කකාරය 

 ෛල ව නය (Drainage) පිළි ඳ අවබ ෝධයට 
මැටිමය පබසිට ෛලව නය දුර්වල වන අතර වැ මය පබසිට මනාව සිදු බේ. එ ැවින් මත්සය 

බපොකුණක් සැකසීම සඳ ා මැටිමය වයනයක් සිටත පසක් බයෝගය බේ. 
 

 පබසිට ෛලය රඳවා ගැනීබම් ධාරිතාව (Water holding capacity) තීරණය කිරීමට  
මැටිමය පබසිට පථෂ ඨීය ක්බෂේත්රඵලලය  ා සවිවරතාව වැඩි  ැවින් එම පබසිට ෛලය රඳවා ගැනීබම් 

ධාරිතාව වැඩි වන අතර වැ මය පබසිට අඩු ය. එ ැවින් වැ මය වයනයක් සිටත පසක වගා කර ඇති 

බ ෝගවලට ෛලය සම්පාදනය කළ යුුප කාලාන්තරය අඩු ය. 
 

 පාාංශු සවිවරතාවය / වාතනය (Aeration) පිළි ඳ අවබ ෝධයට 
වැ මය පබසිට ම ා අවකාශ මැටිමය පසට සාබේක්ෂව වැඩි ය.එ ැවින් වැ මය පබසිට වාතනය වැඩි 

අතර පාාංශු ීවවීන්බේ ක්රියාකාරිත්වය ද වැඩි ය. 
 

 කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව (Cation Exchange Capacity - CEC) පිළි ඳ අවබ ෝධයක් 

ල ා ගැනීම 
මැටි පබසිට කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව වැඩි අතර එම නිසා බපෝෂක රඳවා ගැනීම ද වැඩි ය. 
 

 වගා කිරීමට උචිත බ ෝග බතෝරා ගැනීමට  ැකි වීම 
මැටි අධික පසක ෛලය රඳන අතර වී, කාංකුන් , බකොිටල වගාවට බයෝගයවන අතර වැ  අධික පසක 

ෛලය රැඳීම අඩු නිසා අල බ ෝග  ා රටකජු සඳ ා බයෝගය බේ. 
 

 බිම් සැකසීමට බයෝගය කථෂි උපකරණ බතෝරා ගැනීමට  ැකි වීම 
වැ   ා බලෝම පසක් සඳ ා සැ ැල්ලු නගුල් ද, මැටි පසක් තද ගතිබයන් වැඩි  ැවින් බිම් සැකසීම සඳ ා 

තැටි නගුල්, බමොල්බ ෝඩ  නගුල් වැනි වැඩි  ලයක් බයදිය  ැකි  ර නගුල් වර්ග ද බයොදා ගැනීම සුදුසු බේ. 
 

 ක්බෂේත්රයට සුදුසු ෛල සම්පාදනය ්රමය සැලසුම් කිරීමට  ැකි වීම 
වැ  පස  සිටත භූමිවලට මුපපිටින් ගලායන ෛල සම්පාදන ්රම සුදුසු බනොවන අතර ක්ෂුද්ර ෛල සම්පාදන 

්රමබේද සුදුසු බේ. 
 

 ෛල සම්පාදන කාලාන්තරය තීරණය කිරීමට  ැකි වීම 
මැටි පසක ෛල ව නය අඩු නිසා ඉ ළ ෛල සම්පාදන කාලාන්තරයක් පවත්වා ගත  ැකි ය. 
 

 ක්බෂේත්රයට සුදුසු පාත්ති වර්ගය තීරණය කිරීමට  ැකි වීම 
වැ  පසක දී උසින් අඩු පාත්ති ද, මැටි පසක  ෛලය  ැස යාම අඩු නිසා උසින් වැඩි පාත්ති ද පිළිබයල කරයි. 
 

 පසට බයොදන බපෝෂක රමාණය ස  බයොදන අවස ථාව තීරණය කිරීමට  ැකි වීම 
වැ  පසකට බපෝෂක බයදීබම් දී කුවා රමාණය  ැිනන් වැඩි වාර ගණනක දී බයදිය යුුප ය. 

 

 පාාංශු සාංරක්ෂණ ්රම සැලසුම් කිරීමට  ැකි වීම 
වැ  අධික පසක ඛාදනය අධික නිසා වැඩිපුර පාාංශු සාංරක්ෂණ ්රබමෝපාය බයදිය යුුප ය. 
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පාාංශූ වයනය නිර්ණය කිරීම 

 

1. ද්රවමාන ්රමය භාවිතබයන් පාාංශු වයනය බසවීම 
2. පිබපට්ටු ්රමය 

 

2. පාාංශු වූ ය 

පබසේ පවතින වැ , බරොන්මව, මැටි අාංශු විවිධ  න්ධන මිනන් එකිබනක  ැඳී සෑදී ඇති පාාංශු සමූ නවල 

 ැවය පාාංශු වූ ය බලස  ැඳින්බේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාාංශු වු ය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය බකබරිට වැදගත් වන කකාරය 

 ෛලයට ඇති පාරගමයතාව පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීමට 

මනා වු යක් සිටත පසක ෛල පාරගමයතාව වැඩි නිසා පසට ෛලය කාන්දු වීම වැඩි ය. 

එවැනි පසක ෛල ව නය ද මනාව සිදු බේ. එ ැවින් මනා වු යක් සිටත පසක් බ ෝග නිෂ පාදනය, 

බගොවිබපොළ වු  සැකසීම කදී ක්රියා සඳ ා වැදගත් බේ. 

 

 පාාංශු සුසාං නය පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීම 

සුසාංිටත පසක වු ය දුර්වල ය. එවිට එම පස වල යන්ත්ර ූතත්ර භාවිත කිරීම අප සු ය. පාාංශු වාතනය, 

පාාංශු ීවවීන්බේ ක්රියාකාරීත්වය දුර්වල ය. ශාක මුල් විිටබදන ගැර,ර අඩු නිසා ශාක වර්ධනය ද දුර්වල ය. 

කැටිති  

කුට්ටි 

තැටිමය 

තනි කණිකා 

ප්රිස මාකාර ස ථම්බික  

පාාංශු වු  කකාර  
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ෛලය කාන්දු වීම අඩු නිසා නියඟ තත්ත්වවලට භාෛනය බේ. එය ශාකවල වර්ධනයට, ෛලෛ ීවවීන්ට 

අිටතකර බලස  ලපායි. ෛලය රඳවා ගැනීබම්  ැකියාව දුර්වල ය. 

 
 පාාංශු ඛාදනය පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීමට 

මනා වු යක් සිටත පසක් ඛාදනයට රතිබරෝධී බේ. 
 

 ක්ෂුද්ර ීවවී ක්රියාකාරිත්වය පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීම 

පාාංශු කා නික ද්රවය බපෝෂක  වට පත්වීබම් කාර්යක්ෂමතාව පාාංශු වු ය මත රඳා පවතී. 
 

 පාාංශූ වාතනය පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීමට 

මනා වු යක් සිටත පසක වාතනය බ ොඳින් සිදු බේ. 

 

3. පාාංශු වර්ණය 

පබසිට, පියවි ඇසට  ඳුනාගත  ැකි වර්ණය, පබසේ වර්ණය බලස  ැඳින්බේ. 

පාාංශු වර්ණය සඳ ා පස ෛනනය වූ මාතථ ද්රවයය, පාාංශු පැතිකව සාංවර්ධනය වීමට දායක වූ සාධක පබසේ 

ඔක්සිකරණ/ ඔක්සි රණ තත්ව  ා එිට අවාංගුවන විවිධ රසායනික ද්රවය දායක බේ. 

 

 මාතථ ද්රවය මත 

o යාපනය රබද්ශබේ හුණුගල් මත වර්ධනය වන පස ෛලව නය බ ොඳින් සිදුවන විට තද රුප 

වර්ණයක්  (calcic red) ද ෛල ව නය දුර්වල විට ක  වර්ණයක් (calcic yellow) ද බපන්වයි. 

o බතත් කලාපබේ බපල්ස පාර් ඇති පස - ක  වර්ණය 

o මුහුදු වැ  මත නිර්මාණය වූ ක්වාට්ස  සිටත බනොබම්රූ බරබගොබසෝල් පස  සුදු වර්ණයක් ගනියි. 

 

 කා නික ද්රවය රමාණය මත 

o කා නික ද්රවය අධික පස - කළු /දුර,රු වර්ණය 

 

 ෛල ව නය අනුව 

ෛල ව නය බ ොඳින් සිදුවන පසක බ ොඳින් O2 ලැබ න නිසා ඔක්සිකරණය සිදු බේ. එ ැවින් පබසේ ඇති 

Fe2+   අයන Fe3+ අයන  වට පත්බේ. එනම් බෙරික් ඔක්සයිඩ සාදයි. එය රුප පැ ැති ය. 
 

o ෛලව නය දුර්වල වන විට Fe3+ අයන ඔක්සි රණය සිදු වී බෙරස  (Fe+2)  වට පත් වී කළු 

පැ ැයට හුරු අළු පාට බපන්වයි. 
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පාාංශු වර්ණය නිර්ණය කිරීම 

පසක වර්ණය නිර්ණය කරනුබේ මන්සල් වර්ණ සට න උපබයෝගී කරබගන ය. 

Hue, Value, Chroma යන රධාන කරුණු ුපන යටබත් පාාංශු වර්ණය ප ත පරිදි සඳ න් කරන්න. 

උදා: වර්ණ බක්තය  (බතත් පස  සඳ ා) 

 

 

 

  

 

Hue        - මූ ක වර්ණ (නිල්, බකොළ, ක , රුප) බ ෝ වර්ණ සංයයෝජනය 

Value      - එක් එක් වර්ණබයන් ඇති   සාබේක්ෂ අඳුරු  ව  ා සුදු  ව - වර්ණ අගය (තද ය ෝ ලා 

වර්ණ) 

Chroma - වර්ණ තීව්රතාව (දීේතිමත්භාවය) බ ෝ උප වර්ණයක ඇති පිරිසිදු  ව 

 

4. පාාංශු සාංස ීවතිය 

පාාංශු ස කන්ධයක් මත යම්  ලයක් ඇති කර එම  ලය ්රමබයන් වැඩි කිරීබම් දී යම් අවස ථාවක දී පුපුරා 

යයි. එබසේ පුපුරා යාමට විරුද්ධව පස  අාංශුව දක්වන රතිබරෝධීතාව පාාංශු සාංස ථිතිය බේ. වියළි, බතත්  ා 

ෛලබයන් සාංතථේත වූ අවස ථාවල දී පබසේ සාංස ථිතිය විස තර බකබරන ඇබලනසුළු  ව, සුවිකාර්යතාව, දැඩි 

 ව  ා ද්රවශීලතා සීමාව බවනස  බේ. 

පාාංශු සාංස ථිතිය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය බකබරිට වැදගත් වන කකාරය 

 පාාංශු වර්ගය (Soil type) නිර්ණය කිරීමට  ා වර්ගීකරණය කිරීමට 

 කථෂි කර්මාන්තබේ දී බිම් සැකසීමට සුදුසු අවස ථාව තීරණය කිරීමට වැදගත් බේ. 

මැටි පස වියළි විට තදයි. බතත් විට ඇබලන සුළු ය. මධයස ථ බතතමනබේ දී කැබවන සුළු ය. 

 ඉදිකිරීම් කටයුුප සඳ ා 

උදා : බගොවනැින   ා මත්සය බපොකුණුවල  ැමි ඉදිකිරීමට ඉතා දැඩි පසක් බයෝගය බේ. 

 

7.5YR 5/2 

 

මන්සල් වර්ණ සට න් පත්රය  
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 පබසේ තද  ව ශාක මුල් වර්ධනයට  ලපායි. ඒ අනුව තද  ව වැඩි පස අල බ ෝග වර්ධනයට සුදුසු 

බනොබේ. 

 බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණ තීරණය කිරීමට වැදගත් බේ. දැඩි පසක් සඳ ා  රැති නගුල්  ා ඇබලන 

සුළු පසක් සඳ ා තැටි නගුල් බ ෝ බමෝලඩබ ෝඩ නගුල් බයොදා ගනියි. 

 

5. පාාංශු ඝනත්වය 

පාාංශු ඝනත්වය යනු පබසේ ඒකීය පරිමාවක ස කන්ධයයි. 

 

 

 

පාාංශු ඝනත්ව කකාර බදකකි. 

 පාාංශු දථශය ඝනත්වය 

 පාාංශු සතය ඝනත්වය 
 

පාාංශූ දථශය ඝනත්වය 

පාාංශු දථශය ඝනත්වය යනු පබසේ ඇති ඝන ද්රවය  ා එිට අවකාශ සැලකීබම් දී , පවතින ඒකක පරිමාවක (මුළු 

පරිමාව) ස කන්ධයයි.(ඝන බසන්ටි මීටරයට ග්රෑම් 1.5- 1.8 ත් අතර අගයක් ගනියි.)  
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පාාංශු සතය ඝනත්වය 

පබසිට ඝන ද්රවය පමණක් සැලකීබම් දී , පවතින ඒකක පරිමාවක ස කන්ධය පාාංශු සතය ඝනත්වයයි. 

(ඝන බසන්ටි මීටරයට ග්රෑම් 2.  – 2.8 ත් අතර අගයක් ගනී.) 

 

 

 

 

සෑම විටම පබසේ දථශය ඝනත්වයට වවා සතය ඝනත්වය ඉ ළ අගයක් ගනී. 

6. පාාංශු සවිවරතාව 

පසක මුළු පරිමාවට අවකාශ පරිමාව දරන අනුපාතබේ රතිශතය පාාංශු සවිවරතාව බලස  ැඳින්බේ. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

þb 

þp 

PE - සවිවරතාව  

Þ b - දථශය ඝනත්වය  

Þp - සතය ඝනත්වය  

Vw - පබසේ ද්රව පරිමාව  

Va - පබසේ වායු පරිමාව 

Vt - මුළු පරිමාව 

Vs - පබසේ ඝන ද්රවය   

පරිමාව  
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ජෛව පද්ධති බකබරිට පාාංශු දථශය ඝනත්වබේ  ා සවිවරතාබවිට වැදගත්කම 

 පබසේ වාතනය  ා ෛලය රඳවා ගත  ැකි රමාණය පිළි ඳ අද සක් ල ාගැනීමට 

යම් පසක දථශය ඝනත්වය අඩු නම් එිට රඳවාගත  ැකි ෛල පුමාණය වැඩි අතර, දථශය ඝනත්වය 

වැඩි නම් රඳවා ග.  ැකි වල රමාණය අඩු ය. 

 පබසේ බභෞතික ලක්ෂණ බකබරිට  ලපෑම 

අඩු දථශය ඝනත්වයක් සිටත පසක් බ ොබ ෝ විට පාාංශු වු ය  ා වාතනය වැනි අබනකුත් බභෞතික 

ලක්ෂණ අතින් ද ය පත් බේ. 

 පබසේ වාතනය පිළි ඳ අවබ ෝධයක් ල ා ගැනීමට 

දථශය ඝනත්වය අඩු පසක බ ොබ ෝ විට වාතනය ිටතකර තත්ත්වයක පවතී. එයට බ ේුපව බ ොඳ 

සවිවරතාවක් පැවතීමයි. 

 පාාංශු ීවවීන් බකබරිට  ලපෑම 

බ ොබ ෝ පාාංශු ීවවීන්බේ ශ වසනයට අවශය ඔක්සිෛන් ල ාගැනීමට බ ොඳ වාතනයක් පැවතීම 

වැදගත් බේ. එනම් දථශය ඝනත්වය අඩු පසක පාාංශු ීවවීන් බ ොඳින් වර්ධනය බේ. 

 

7. පාාංශු උෂ ණත්වය 

පාාංශු උෂ ණත්වය යනු පබසිට අභයන්තර තාප ශක්තිය පිළි ඳ මිනුමකි. 

 පාෂාණ ීවර්ණයට 

 පාාංශු ෛනනයට 

 පාාංශු ීවවී ක්රියාකාරිත්වයට 

බසල්සියස  අාංශක 6ට අඩු උෂ ණත්වබේ දී  ා  5 ට වැඩි උෂ ණත්වබේ දී ක්රියාකාරිත්වය අඩු බේ. 

 ශාකවල වර්ධනය බේගය බකබරිට  ලපායි. 

ශාකවල සිදුවන සියලු ජෛව ක්රියාව වල බේගය (රභාසාංස බල්ෂණය, ශ වසනය කදිය) තීරණය කරයි. 

 මැටි පබසිට ෛලය පවතින නිසා පාාංශු උෂ ණත්වය අඩු අතර බ ෝග වර්ධන බේගය අඩු ය. 

 පබසිට සිදුවන රසායනික රතික්රියාවල බේගය බකබරිට  ලපායි. 

 වැඩි උෂ ණත්වබේ දී රසායනික රතික්රියාවල බේගය වැඩි බේ. 
 

පාාංශු උෂ ණත්වය පාලනය 

 පස මුප පිට කවරණ බ ෝග වගාව 

බමමිනන් පස ඉක්මනින් රත්වීම  ා ඉක්මනින් සිසිල් වීම පාලනය කළ  ැකි ය. 

 කා නික ද්රවය එක් කිරීම 

තද පැ ැති පස  වැඩි තාප ශක්ති රමාණයක් උරා ගනී. 

 ෛල සම්පාදනය 

පස අධික බලස රත් වීම වළක්වා ගත  ැකි ය. 
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8. විදුත් සන්නායකතාව (EC) 

පාාංශු ද්රාවණයක ඇති ලවණ රමාණය විදුත් සන්නායකතාව (EC) මිනන් මනිනු ලැබේ. 

EC මිනන් පසක ලවණතාව  ා ක්ෂාරීයතාව පිළි ඳ අද සක් ල ා ගත  ැකි ය. 

EC ිට ඒකක  - මි බමෝස  /බස.මි. (mmhos/cm) 
  මි සිමන්ස  / බස.මී. (ms/cm) 

EC මැන ගැනීමට විදුත් සන්නායකතා මීටරය භාවිත කළ  ැකි ය. 

පාාංශු  ද්රාවණයක විදුත් සන්නායකතාව 4 mS/cm ට වවා වැඩිනම් එය ලවණ පසක් බලස  ඳුන්වයි. 

 

 

 

 

 ලවණ පස - EC > 4 mS/cm, pH 7.5 - 8.5, ESP < 15] 

පාාංශු ද්රාවණබේ දිය වී ඇති ලවණ සාන්ද්රණය බ ෝගයකට දරාගත  ැකි මට්ටම (limits of tolerance) 

ඉක්මවා වැඩි වීම ලවණතාව බලස  ැඳින්බේ. ලවණ පස වල පාාංශු ද්රාවණබේ ද ලවණ සාන්ද්රණය වැඩි 

වන අතර  Na+ සාන්ද්රණය ද වැඩි බේ. නමුත් බමවැනි පස වල Na+ක ල සාංකීර්ණබේ අධිබශෝෂණය  වී 

නැත. ලවණතාව සිටත පස වල pH අගය 7.5 – 8.5 අතර බේ. විදුත් සන්නායකතාව බසන්ටිමීටරයට 

මි  සීමන්ස  බ ෝ මීටරයට බවසි සීමන් 4 ට වවා වැඩි ය. විනිමය කළ  ැකි Na රතිශතය (ESP) 15% 

ට වවා අඩු ය. 

 

 ක්ෂාරීය පස - EC < 4 mS/cm, pH > 8.5, ESP > 15] 

පාාංශු ක ලවලට අධිබශෝෂණය වී ඇති හුවමාරු කළ  ැකි කැටායන, භාෂ මික කැටායනව න් 

විස ථාපනය කළ  ැකි ය. එිට දී වැඩි රමාණයක් බසෝඩියම් අයන (Na+) ව න් විස ථාපනය බකොට ක ල 

සාංකීර්ණබේ Na+ රමාණය අධික වීම නිසා ක්ෂාරියතාව ඇති බේ. බම් අනුව කිසියම් පසක ක ල 

සාංකීර්ණයන් ිට පවතින හුවමාරු විය  ැකි මුලු කැටායන රමාණබයන් (ESP) 15% කට වවා Na අයන 

අන්තර්ගතවන්බන් නම් එම පස ක්ෂාරිය පසක් බලස  ඳුන්වනු ල යි. ක්ෂාරීයතාවබේ දී පබසිට පාාංශු 

ද්රාවණබේ එතරම් Na+ දැකිය බනො ැකි ය. ක්ෂාරීයතාව ඇති පසක pH අගය 8.5 ට වවා වැඩි ය. විදුත් 

සන්නායකතාව බසන්ටිමීටරයට මි  සීමන්ස  4 ට වවා අඩු ය. විනිමය කළ  ැකි Na රතිශතය 15% ට 

වවා වැඩි ය. 
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පබසිට රසායනික ගුණාාංග 

විෂ කම්භබයන් කුවා (0.002 mm වලට වවා අඩු ) පථෂ ඨික 
ක්බෂේත්රඵලලය අධික ෛලය ුපළ අවලම් නය වන අාංශු ක ල 

වශබයන්  ැඳින්බේ.  එබසේ ම ක ල අාංශුවල පථෂ ඨබේ ඍණ 

කබරෝපණයක් පවතී.  එ ැවින් ඒවාට ධන අයන (කැටායන) 

අධිබශෝෂණය කර ගැනීබම්  ා හුවමාරු කිරීබම්  ැකියාව 

පවතී.  එ ැවින් පබසේ වූ සක්රීයම බකොටස ක ල අාංශු බේ. 

එබසේ ම ඇනායන ද අධිබශෝෂණය වී පවතී.   

උදා:  PO3
-3 ,  CO3

-2 ,  SiO3
-2 

 

 

 

 

පබසේ අවාංගු ක ල රධාන වශබයන් කකාර 2 කි 

1.  මැටි ඛනිෛ / අකා නික ක ල 

 සි බක්ට් මැටි 

 යකව  ා ඇලුමිනියම් මැටි   

 

     

2.  ිටයුමස  / කා නික ක ල       

 

 

 

 

 

 

සමාන කබරෝපණ සිටත විට අයන 

විකර්ෂණය බේ. 

රතිවිරුද්ධ කබරෝපිත සිටත විට අයන 

කකර්ෂණය බේ. 
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මැටි ඛනිෛ / අකා නික ක ල ිටයුමස  / කා නික ක ල 

පබසේ මැටි බකොටබසේ අන්තර්ගත වන ඛනිෛ වන 

සි කා  ා ඇලුමිනා ස තරව න් සමන්විත බේ. 
කා නික ද්රවය ීවරණය වීබම් දී ලැබ න 

අතරමැදි ඵලලය වන ිටයුමස ව න් සමන්විත බේ. 

අකා නික අස ඵලටික වු  බේ. අස ඵලටිකරූපී වන අතර නිශ චිත  ැවයක් 
බනොමැත. 

ස ථාී බේ. 
Si, Al, O අවාංගු බේ. 

තවදුරටත් ීවරණය වන නිසා තාවකා ක 

ක ලයක් බලස සලකයි.  C, H, O අවාංගු ය. 

 

ඉ ත කකාරයට ක ල අාංශු ඍණ බලස කබරෝපණය වීමත් ඒ නිසා අයන රඳවා ත ා ගැනීමත් නිසා 

පබසිට රසායනික ගුණාාංග ඇති බේ. 

 

පබසිට රසායනික ලක්ෂණ රධාන වශබයන් කකාර 2කි. 

1.  පාාංශු රතික්රියාව (Soil reaction) 

2.  කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව ^Cation Exchange Capacity - CEC& 
 

1. පාාංශු රතික්රියාව 

පබසිට කම් ක බ ෝ භාෂ මික  ව පාාංශු රතික්රියාව බලස  ැඳින් බේ.  පබසිට ඇති විවිධ අයන අනුව 

රතික්රියාව බවනස  බේ.  පාාංශු රතික්රියාව පිළි ඳ ව අද සක් ල ාගැනීම සඳ ා පාාංශු pH අගය භාවිත බේ. 

pH අගය 

පාාංශු ද්රාවණබේ ලීටරයකට ඇති   H+ අයන සාන්ද්රණබේ ලඝු ඝණකබේ සථණ අගය pH අගය බේ. 
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පබසිට pH අගය නිර්ණය කිරීමට භාවිත කළ  ැකි විවිධ ්රම 

● pH කවදාසි උපබයෝින කර ගැනීම 

● වර්ණමිතික ද්රාවණ උපබයෝින කර ගැනීම ^B.D.H& 

● pH මීටරය භාවිතය 

 

pH කවදාසි භාවිතය 

මු න්ම පස  සාම්පලයක් බගන බ ොඳින් කුඩුකර 2 mm බපබන්රයකින්  ලාගනු ලැබේ.  ඉන් පස  20g ක් 

කිරා බගන බීකරයකට දමා එයට කූතත ෛලය 100 ml එකුප කරනු ලැබේ.  එය විනාඩි 5 ක් පමණ කලතා 

විනාඩි 1 ක් පමණ නිශ චලව ත නු ලැබේ.  ඉන්පසු pH කවදාසියක් බගන පස  ද්රාවණයට දමා pH කවදාසි 

බරෝබලිට ඇති වර්ණ සට න සමඟ ගළපා අදාළ pH අගය බසොයා ගත  ැකි ය. 

වර්ණමිතික ද්රාවණ උපබයෝින කර ගැනීම ^B.D.H& 

BDH නලයකට බේරියම් සල්බෙේට් ^BaSO4& කුඩු ස  පස  නියමිත අනුපාතයට අනුව එක් කර කූතත ෛලය 

 ා BDH දර්ශකය දමා පසුව ද්රවය මිර වන බසේ බ ොඳින් බසොලවා පැ ැදිළි ද්රාවණයක් ලැබ න බතක් 

නිශ චලව ත නු ලැබේ. අවසානබේ සම්මත BDH වර්ණ සට න සමග නළබේ ඉ ළ ඇති පැ ැදිළි 

ද්රාවණබේ වර්ණය ගලපා නියමිත pH අගය කියවා ගත  ැකි ය. 

 

pH මීටරය භාවිතබයන් පබසිට pH අගය නිර්ණය කිරීම 

බම් සඳ ා ප ත රධාන පියවර 2 අනුගමනය කළ යුුප ය. 

1. pH මීටරය අාංක බශෝධනය (Calibrate) කිරීම 

2. pH මීටරය භාවිතබයන් විවිධ ස ථානව න් ල ා ගත් පස  නියැදිවල pH අගය නිර්ණය කිරීම 

pH මීටරය අාංක බශෝධනය (Calibrate) කිරීම 

pH = 4,   pH = 7,   ා pH =11 ස වාරක්ෂක ද්රාවණ බයොදා ගනිමින් උපකරණය සමඟ ලැබී ඇති  උපබදස  

අනුගමනය කරමින් අාංකබශෝධනය සිදු කරයි. 

පබසේ pH අගය නිර්ණය කිරීම 

● පස  නියැදිය වන  ා බමෝල භාවිතබයන් අඹරා සියුම් අාංශු ලැබ න බලස බපබන්රයකින්  ළා ගන්න. 

● පස  10 g ක් 50 ml බීකරයකට බගන කූතත ෛලය 25 ml ක් එකුප කරන්න. 

● පස  ද්රාවණය මිනිත්ුපවක් කලතා විනාඩි 5ක් නිශ චල ව ත ා pH මැනීම සිදු කරන්න. 
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විබශේෂ කරුණු 

pH මීටරබේ ඉබලක්බට්රෝව එක් ද්රාවණයකින් බවනත් ද්රාවණයකට මාරු කිරීබම් දී කූතත ෛලබයන් බසේදිය 

යුුප ය. 

● pH මීටරබේ ඉබලක්බට්රෝවය KCl ද්රාවණයක ිනල්වා තැබීබමන් උපකරණය කරක්ෂා කර ගත  ැකි ය. 

● පස  නියැදිය  ා කූතත ෛලය එකුප කිරීබම් අනුපාතය පස  වර්ගය අනුව බවනස  බේ. 

උදා : වැ මය පසක් සඳ ා 1:1 අගය බයෝගය බේ. 

 

පාාංශු රතික්රියාව ජෛවපද්ධති බකබරිට දායක වන කකාරය 

1. පසක සරු  ව පිළි ඳ තීරණයට 

උදා -  Ca, Mg, K වැනි අයනවල ඌනතා 

කම් ක පබසේ වැඩිපුර පවතින Al3+, PO4
3- සමග එකුප වී AlPO4 බලස අවක්බෂේප වීබමන් ශාකයට 

ල ාගත  ැකි බපොස පරස  රමාණයක අඩු වීම 

2. පාාංශු ක්ෂුද්රීවවී ක්රියාකාරිත්වයට 

පබසිට ිටතකර ඇක්ටිබනෝමයිසිටීස   ා  ැක්ටීරියා ක්රියාකාරීත්වය pH අගය 5.3 ට වවා අඩු වූ විට ශීඝ්රබයන් 

අඩු බේ.  එනිසා පබසේ සිදුවන ස වාභාවික නයිට්රීකරණය, කා නීකරණය වැනි ක්රියාව  අවපණ බේ. 

3. පාාංශු ීවවීන්බේ වයාේතිය දැන ගැනීමට 

අධික කම් ක බ ෝ අධික භාෂ මික පසක ක්ෂුද්ර ීවවී ක්රියාකාරීත්වය අඩු ය. 

4. පාාංශු ෛලබේ ගුණාත්මක  ව නිර්ණය කිරීමට 

අධික කම් ක බ ෝ අධික භාෂ මික පසක ඇති පාාංශු ෛලය කම් ක/භාෂ මික නිසා බ ෝග වගාවට බ ෝ මිනිස  

පරිබභෝෛනයට නුසුදුසු බේ. 

2.  කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව (CEC)  

වියළි පස  ඒකක ස කන්ධයක ඇති හුවමාරු කළ  ැකි කැටායන රමාණය කැටායන හුවමාරු 

ධාරිතාවයයි. 

පසක සරු  ව තීරණය කිරීමට (CEC) අගය වැදගත් බේ. 
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CEC වැඩි වීම බයෝගය ුව ද ඉන් වැඩි රමාණයක් කම් ක කැටායනව න් යුුප වීම සුදුසු බනොබේ. 

කම් ක කැටායන -   Al 3+, H+ 

භාෂ මික කැටායන -   K+, Ca2+,Mg2+, Na+ 

ඉ ත භාෂ මික කැටායනව න් සාංතථේත වී ඇති CEC රමාණය භෂ ම සාංතථේතතාව බලස  ඳුන්වයි. 

 

CEC බකබරිට  ලපාන සාධක 

■ පබසේ පවතින මැටි ඛනිෛ වර්ගබේ ස වභාවය  ා රමාණය 

 අඩු සීඝ්රතාවයකින් ීවර්ණය වන බමොන්ට්බමොරිබලොනයිට්ල  ා වර්මිකියුලයිට් ිට CEC වැඩි ය. 

 ීවරණයට ලක්වූ බකබයො නයිට  ා ඔක්සයිව (නිවර්තන කලාපබේ  හුලයි) වල CEC අඩු ය. 

■ පබසේ පවතින කා නික ද්රවය රමාණය 

මැටි ක ල රමාණය අඩු වූ විට 

අඩු කැටායන රමාණයක් 

රැබඳේ. 

මැටි ක ල  හුල විට 

කැටායන වැඩි රමාණයක් 

රැබඳේ.  
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CEC අඩු පසක ඵලලදාීතාව වැඩි කිරීම 

 කා නික ද්රවය එකුප කිරීම 

 බකොටස  වශබයන් බපොබ ොර බයදීම 

 

රසායනික ගුණාාංගවල අය පත්  ලපෑම් ඉවත් කිරීම 

● පාාංශු පුනරුත්ථාපන ්රම භාවිතය 

● කම් ක පස යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හුණු ද්රවය බයදීම 

● ක්ෂාරීය පස යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ජිේසම් බයදීම 

● ලවණ පස යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ෛලය  ැඳ ත ා ඉවත් කිරීම 
 

ජෛවීය ගුණාාංග 
 

පාාංශු ීවවීන් 

 
පස වාසස ථානය කරබගන ීවවත්වන ීවවීන් පාාංශු ීවවීන් බලස  ඳුන්වයි. පාාංශු ීවවීන් රධාන කකාර 3කි. 

 

 ක්ෂුද්රීවවීන් 

 මජ්ෛා ීවවීන්  

 ම ා ීවවීන් 

● ක්ෂුද්රීවවීන් < 0.1 mm  0.1 mm = 100 µm 
 

ශරීර පළල 0.1 mm ට වවා අඩු, පියවි ඇසට පැ ැදි ව බනොබපබනන ීවවීන් ක්ෂුද්රීවවීන් බලස 

 ඳුන්වයි. 

උදා රණ - දිලීර,  ැක්ටිරියා, ඇල්ගී, බරොබටොබසෝවා, බනමබටෝවා 

 

 
 

● මජ්ෛා ීවවීන්  

ශරීර පළල 0.1 – 1 mm අතර ීවවීන් බේ. 

උදා රණ - ලයිකන, මයිටාවන්  ා බරොටුරාවන් 

● ම ා ීවවීන් > 1  mm  

ශරීර පළල 1 mm ට වැඩි ීවවීන් බේ.  

උදා රණ -  ගැවවිලා, බේයා, කුහුර,වා, කුරුමිණියා 
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ක්ෂුද්ර ීවවීන් මජ්ෛා ීවවීන් ම ා ීවවීන් 

ශරීරබේ පළල 

= 0.1mm 1 
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ජෛවපද්ධති ුපළ පාාංශු ීවවීන්බේ වැදගත්කම 

 

 

 

කථෂි කර්මාන්තබේ දී පාාංශු ීවවීන්බේ භාවිතය  

■ බකොම්බපෝස ට් බපොබ ොර නිෂ පාදනය 

■ වර්මි බකොම්බපෝස ට් නිෂ පාදනය 

■ ජෛව බපොබ ොර නිෂ පාදනය 

බම් සඳ ා ශාක වර්ධනය උත්බත්ෛනය කරන  ා බපෝෂක සුල තාව වැඩි කරන  ැක්ටීරියා  ා 

නීල  රිත  ැක්ටීරියා භාවිත කරයි. 

උදා රණ 

o Azolla  නම් පර්ණාාංගය  ා ස ීවවීව වාසය කරන Anabaena නම් සයබනො ැක්ටීරියාව 

මිනන් කුර,රුවලට නයිට්රෛන් ල ා දීම 
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o Rhizobium  ැක්ටීරියාව පබසන් ල ාබගන විදයාගාරවල ගුණනය කර රනිල බ ෝගවල 

බීෛවලට කමුකූලනය කර නයිට්රෛන් තිර කිරීම මිනන් පසට නයිට්රෛන් ල ා ගැනීම 

o බපොස පරස   ා බපොටෑසියම් ශාකවලට ල ාගත  ැකි බලස ද්රාවය තත්වයට පත් කිරිම  ා  

එමිනන් පබසේ බපෝෂක සුල තාව වැඩි කිරීම. 

■ ජෛව පළිබ ෝධනාශක( Biological Pesticides) නිෂ පාදනය 

කථෂිකර්මාන්තබේ දී පළිබ ෝධයින් පාලනය කිරීම සඳ ා බවනත් ීවවියකු විසින් ස වාභාවිකව 

නිපදවන ලද සාංඝටකයක් බයොදා ගැනීම ජෛව පළිබ ෝධ පාලනයයි. 

ඒ සද ා බයොදා ගන්නා පාාංශු  ක්ෂුද්රීවවීන්,  

o ඉරිඟු ශාකවලට Bacillus thuringiensis  ැක්ටීරියාබවිට අවාංගු කථමි නාශක ගුණය සිටත 

ෛාන  ද්ධ බකොට පළිබ ෝධයින් මර්ධනය කිරීම 

 

 

 

Bacillus 

thuringiensis 

 ැක්ටීරියාව 

කථමිනාශක ගුණය 

සිටත ෛානය 

කථමිනාශක ගුණය සිටත 

ෛානය බ ෝගයට ඇුපළු 

කිරීම  

ශාකබේ ඕනෑම 

බකොටසක් ක ාරයට 

ගත් විට 

පළිබ ෝධකයා 

මරණයට පත්බේ. 
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o Trichoderma දිලීරය මිනන් වයාධිෛනක අබනකුත් දිලීර ස  බනමබටෝවාවන් මර්ධනය 

කරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ දූෂක විබයෝෛනය 

ස වාභාවික බ ෝ කථත්රිම ජෛව රතිකර්මණය භාවිත කරයි. 

o ස වාභාවික ජෛව රතිකර්මණය  

ක්ෂුද්රීවවී විබයෝෛන ක්රියාව ය වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා විෂ සිටත ද්රවය අවාංගු ෛලෛ/බභෞමික 

ස ථානයට ( බතල් ඉිටරුම් ) සරල කා න් රභවයක් (බමොලෑසස ) නයිට්රෛන් රභවයක් (යූරියා), 

ස  බපොස බේට් රභවයක්(ඇපටයිට්)එක් කරයි. 

උදා - ෛලබේ බ ෝ පබසේ ීවවත් වන Pseudomonas sp.  

o කථත්රිම ජෛව රතිකර්මණය  

ස වාභාවිකව දූෂක විබයෝෛනය සිදු කරන ක්ෂුද්ර ීවවීන් ඉතා අල්ප  ැවින් ද, ඔුන්බේ වර්ධන 

බේගය අඩු  ැවින් ද, පාරෛනක (Transgenic )  ැක්ටීරියා බයොදා ගනී. 

උදා -   යිබරොකා න විබයෝෛක  ැක්ටීරියාව න් ල ා ගත් ෛාන (Pseudomonas) ුපළට ඇුපල් 

කිරීම 

බනමබටෝවා  

Trichoderma දිලීරය  

බනමබටෝවාවන්බේ බිත්තර  ා ඔුන්බේ කීට 

අවස ථා මත ක්රිය ාකිරීම  ා විනාශ කිරීම 

ශාක මූල  

කරක්ෂිත බෛ   වයාධිෛනක දිලීරය  
වයාධිෛනක දිලීරය  ඳුනාගැනීම 

 ා ඒ මත ක්රියාකර වර්ධනය 

පාලනය කිරීම  

Trichoderma දිලීරය  

වයාධිෛනක දිලීරය  
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පැවරුම 

(1) පාාංශු ීවවීන් ජෛව පද්ධති ුපළ වැදගත්  කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. 

(i) ජෛව පද්ධති ුපළ පාාංශු ීවවීනීන්බේ වැදගත්කම බදකක් නම් කරන්න. 

1.  

2.  

(ii) පාාංශු ීවවීන් බයොදා බගන සිදුබගන සිදු කළ  ැකි කථෂිකාර්මික ව වැදගත්වන නිෂ පාදන ුපනක් 

සඳ න් කරන්න.  

1.  

2.  

(iii)පාාංශු ීවවීන් මිනන් පබසිට දියුණු කරන ේරධාන බභෞතික ලක්ෂණ  යන්න. 

1.  

 

(2) 

(i)  පාාංශු වයනය නිර්ණය කිරීබම් ේරබයෝෛන ුපනක් සඳ න් කරන්න. 

(ii) පබසේ කම් ක තාවය ඉවත් කිරීම්ට පසට එක්ුප කරන  රසායනික සාංබයෝග බදකක් සඳ න්  

කරන්න. 

(iii) පිබපට් ක්රමය මිනන් පාාංශු වයනය සවීබම්දී ප ත රසායනික ද්රේය භාවිතබයන් 

 ලාබපොබරොත්ුප වන්බන් කුමක්ද? 

 යිඩරෛන් බපබරොක්සයිඩ - …………………………………………….. 

බසෝඩියම්  යිඩබරොක්සයිඩ - ……………………………………………… 

 

(3) පරීක්ෂණයට ගත් පස වල ස කන්ධය 50 g , බතතමන සාධකය 1.2 බේ.බමිට වියළි ස කන්ධය ගණනය 

කරන්න. 
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2.2  ශ්රී ලාංකාබේ රධාන පස  කා්ඩවවල ලක්ෂණ 

ශ්රී ලාංකාබේ භාවිත වන පානබ ොක්බක්-මුවර්මන් පාාංශු වර්ගීකරණයට අදාළ වන පස  කා්ඩව නිරූපණය 

බකබරන පානබ ොක්බක්-මුවර්මන් සිතියමට අනුව ශ්රී ලාංකාබේ ම ා පාාංශු කා්ඩව 14ක් ඇත. 

ඒවා අතරින් ප ත සඳ න් පාාංශු කා්ඩව පිළි ඳව බමිට දී අවධානය බයොමු බකබර්. 

 රුප දුර,රු පස ^Reddish Brown Earth - RBE soil& 

 රුප ක  බපොඞ්බසො ක් පස ^Red Yellow Podsolic - RYP soil& 

 දියසිළු පස ^Lowland Humic Glay - LHG soil& 

 රුප දුර,රු ලැටබසො ක් පස (Reddish Brown Latosolic Soil) 

රධාන පස  කා්ඩවය වයාේතව ඇති රබද්ශ විබශේෂ ලක්ෂණ 

රුප දුර,රු පස වියළි කලාපය කශ්රිත 

රබද්ශවල දක්නට 

ලැබේ. උදා: වුනියාව, 

 ම් න්බතොට, 

බපොබළොන්නරුව,  

අනුරාධපුරය යන 

දිස ත්රික්ක 

● ශ්රී ලාංකාබේ වපසරිබයන් 1/3ක පමණ පැතිරී ඇත. 

● පබසේ ෛලව නය සුදුසු මට්ටමක පවතී. යකව 

ඔක්සයිඩ ඔක්සිකරණය වී රුප පැ ැයක් බපන්වයි. 

● වයනය සැලකීබම් දී මුපපිට පස වැ මය වන අතර 

ගැර,රට යාබම් දී මැටි  ව වැඩි බේ. ගැර,ර සමග 

බ ොරළු රමාණය ද වැඩි බේ. පාාංශු වූ ය මුපපිට දී 

දුර්වල වන අතර ගැර,රට යත් ම ස ථායිතාව වැඩි බේ. 

● පස වියළි වන විට තද  වත් බතත් වූ විට ඇබලන 

සුලු  වත් බපන්වයි.  

 pH අගය 6.5 පමණ ය. 

 විදුත් සන්නායකතාව (EC) 0.65 මි  සිමන්ස  / cm 

 කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව (CEC)10-20cmol$ kg  

 මුපපිට පස දුර්වල නිසා පාාංශු සාංරක්ෂණ ්රම අවශය 

බේ. 

 අබනකුත් පස  කා්ඩවවලට සාබේක්ෂ ව CEC වැඩි ය. 

 

  වඉරිගු, මුාං, කුපි, මිරිස , එළවළු 

 ධානය, බපොල්, අඹ, බකබසල් බ ොඳින් වැබේ. 
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රුප ක  

බපොඩබසො ක් පස 

බතත් කලාපබේ ම ා 
පස  කා්ඩවයකි. 
 
(වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 
- 2500 mm වැඩි)
  
බකොළඹ, ගම්ප , 
ගාල්ල, මාතර,  දුල්ල, 
කෑගල්ල, රත්නපුර, 
කුරුණෑගල 

● ෛලව නය මනාව සිදු බේ. 

● වැ මය, මැටි බලෝම වයනයක් බපන්වයි. 

● වූ ය තරමක් ස ථාී බේ. 

● විද්යුත් සන්නායකතාව (CEC) අගය 8-10cmol / kg  

● pH 4 වන කම් ක  ව බපන්වයි. 

● පාාංශු ඛාදනය අධික රබද්ශවල පිිටටි නිසා පාාංශු 

සාංරක්ෂණ ්රම භාවිත කළ යුුප ය. 

● බත්, බපොල්, ර ර, සුළු අපනයන බ ෝග බ ොඳින් වැබේ. 

දියසිළු පස වී වගාව සිදු කිරීමට 

භාවිත වන පස  

කා්ඩවයකි. 

 ෛලව නය දුර්වල නිසා අයන් ඔක්සයිඩ, ඔක්සි රණ  

අවස ථාබේ ම පවතියි. එනිසා වර්ණය අළු පැ ැ බේ. 

 පබසේ වයනය වැ මය බලෝම - බලෝම  වක් 
බපන්වයි. 

 ෛලයට යට වී පවතින නිසා විබශේෂිත වු යක් බනොමැත. 

 ෛලබයන් සාංතථේත නිසා නිර්වායු තත්ත්ව බපන්වයි. 

එනිසා  කා නික ද්රවය විබයෝෛනය අඩු ය. 

 කා නික ද්රවය රමාණය වැඩි ය. 

 විද්යුත් සන්නායකතාව (CEC) 15-3010cmol/ kg 

පමණ බේ. 

 ශ්රී ලාංකාබේ බදවන විශාලතම පස  කා්ඩවය යි. 

 වී වගාවට අමතරව සත්ත්ව පාලනය සද ා තථණ 

වර්ග වගා කිරීම, බකොළ බ ෝග වගා කිරීම 

රුප දුර,රු 

ලැටබසො ක් පස 

අතරමැදි කලාපබේ 

දැකිය  ැකි ය. 

(වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 

1750-2500 mm) 

ම නුවර, 

ගම්බපොළ, 

මාතබල්, කෑගල්ල 

 ෛලව නය බ ොඳින් සිදු බේ. 

 මධයස ථ සියුම් වයනයක් ඇත. 

 කා නික ද්රවය, නයිට්රෛන්  ා බපොස පරස  අඩු ය. 

 කැල්සියම් අධික ය. 

 බ ොඳ කැටායන හුවමාරු ධාරිතාවක් ඇත. 

 බත්, බපොල්, ර ර්, බකොබකෝ, බකෝපි, සාදික්කා 
වගාවට සුදුසු ය. 
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පස  කා්ඩවවල භාවිත 

රුප ක  

බපොඞ්බසො ක් 

පස 

 කබ ොක් රමාණය වැඩි නිසා බගොවනැින  සඳ ා කබ ොක් කුට්ටි කැපීමට භාවිත බේ. 

බත්, පලුපරු බ ෝග, කර්ථික වන වගා සඳ ා සුදුසු ය.   

දියසිළු පස  මැටි වැඩි නිසා ගබවොල් කර්මාන්තයට  ා මැටි කැනීම් සඳ ා බයොදා ගනියි. 
වී වගාවට ඉතා සුදුසු ය. 

රුප දුර,රු 

ලැටබසො ක් පස 
 රධානතම කැටායන බලස කැල්සියම්  ා මැේනීසියම් පවතියි.  
බකොබකෝවා වගාවට ඉතා බයෝගය බේ. 

 

පස  කා්ඩව පිළි ඳ අධයයනබේ වැදගත්කම 

1. පසට අනුකූලව බ ෝග බතෝරා ගැනීමට 

උදා - දියසිළු පස  වී වගාවට ඉතා සුදුසු ය. 

2. ඉවම් පරි රණ රටා බතෝරා ගැනීමට 

උදා - රුප දුර,රු ලැටබසො ක් පබසේ ගැර,ර සාබේක්ෂව වැඩි  ැවින්  හු වාර්ෂික බ ෝගවලට බයෝගයය.   

සාදික්කා, කරාබු, අ ගැට බේර, දුරියන් 

3. පාාංශු සාංරක්ෂණ ්රම භාවිතයට 

උදා - රුප ක  බපොඞ්බසො ක් පස පාාංශු ඛාදනය අධික රබද්ශවල පිිටටි නිසා පාාංශු සාංරක්ෂණ ්රම 

භාවිත කළ යුුප ය. 

4. බගොවනැින  ඉදි කිරීම් කටයුුප සැලසුම් කිරීමට 

බගොවනැින  ඉදි කිරීබම් දී ස ථාී වූ යක් සිටත පසක් බතෝරා ගත යුුප ය. 

5. ෛල සම්පාදන ්රම සැලසුම් කිරීමට 

වැ මය බලෝම වයනයක් පවතින රුප දුර,රු පස සඳ ා මුපපිට ෛල සම්පාදනය ්රම බයෝගය ුව ද වැ  

පසක් සඳ ා බයෝගය බනොබේ. 
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පැවරුම 

1. ප ත සඳ න්  පාාංශු කා්ඩව සඳ ා වගා කිරීමට සුදුසු බ ෝග බයෝෛනා කරන්න. 

i.රුප දුර,රු පස 

ii.රුප ක  බපොඩබසො ක් පස  

iii.දියසිළු පස 

iv. රුප දුර,රු ලැටබසො ක් පස 

 

 

 

 

 

 

 

 


