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කෘෂි විද්යාව 
වුහගත ර නා ා ප්රශ ් සඳහගතා ලකුණු පටිපාටිය 

 

01.  
A. (i)  30 cm/ අඩියක් උසින්         (කුණු 04) 

  (ii)   වමීකරණය ලිවීම    
                    h    =       Vml 
                            πr2           (කුණු 04) 
              
 308 cm3 308 cm3 

              H   =     =  =   20 mm 

22    7   7 cm2                    154 cm2 

    7 
                                     (කුණු 04) 

   
(iii) දෛනික උණ්ත්ලය     =       868 C0 =       28  C0  

                                              31                                                                                                              (කුණු 04) 
                                                                                                                                

(iv)  තෙත් ශා වියළි බල්බ උ්ණත්ලමානය                  (කුණු 04) 
 
B.  

(i) N ල ව්කන්ධය               =     20 
                                  ×   50 kg 
                                       100 2 

                                            =    10 kg                              (කුණු 04) 

(ii) NH4NO3 ල ව්කන්ධය    =   100  
                                                 ×  10 
                                        34 
                                  
                                    =    29.41 kg                                   (කුණු 04) 

(iii) P ල ව්කන්ධය          =    10     ×  50 
                                      100 2 

 

   =     5 kg                                           (කුණු 04) 

(iv) TSP ල ව්කන්ධය           =    100        5 

                                                             45     
                                                        
                                              =    11.11 kg                                                                  (කුණු 04) 
 

(v) පරකතේ ව්කන්ධය          =    50 – ( 29.41 + 11.11 ) kg 
                                 =    50 – ( 40.52 )    
                              =    9.48  kg                  (කුණු 04) 
 

(vi) ලැලි ,ගල්කුඩු, මැටි,තකඔලින්                                    (කුණු 04) 
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C.  
(i) ඳතවේ ක්තේත්ර ධාරිොලය තවවීම    (කුණු 04) 
(ii) ජ වම්ඳාෛනතේ දී                                                         (කුණු 04) 
(iii) ඳව් නියැදිතේ අඩංගු ජය ලා්ඳවීම ලැෂැක්වීමට      (කුණු 04) 
(iv)  

1. තෙත් ඳව් වාම්ඳතේ ව්කන්ධය   =  ( m2 – m1 )  

                                                            =  ( 320 – 180 )  

                                                   =  140g                       (කුණු 04) 

                                                      

2. වියළි ඳව් වාම්ඳතේ ව්කන්ධය  =  ( w2 – w1 ) g 
                                                        =  ( 160 - 50g ) 

                                                         =   110 g                                                    (කුණු 04) 
     
3. ඳව තක්ාකර්ණ ජතයන් වංෙෘප්ෙ වූ විට ව්කන්ධය = 140 – 110   

                                    = 30g  

 ඳතවේ ක්තේත්ර ධාරිොල                                                 =  30 
                                                                                               110 g 
                                                                                           =  27.2 %                         (කුණු 04) 

D.  

(i)  

a. තගොඩ තගොවිෙැනට - ජලශනය දුර්ල වීම/ ාක මුල් ගැඹුරට තනොලැඩීම/ ාක ඇෛ ලැටීම. 
b. මඩ තගොවිෙැනට - කුඹුතර් ජය රලා ෙබා ගැනීමට ශැකි වීම                                (කුණු 04) 
 

(ii)      ෙලාන් පිළිව්සීම. 
දිලීර නාක තයදීම. 
හිරු එළිය මගින් ජීලානුශරණය කිරීම. 
ෙලාන ධූමකරණය කිරීම. 
නටන (උණු) ජය තයදීම.                     (කුණු 4 X 2 = 8) 
 

(iii)   තජෝන්පුල්තල් බීජ ලප්කරය, වික්රමතවේකර බීජ ලප්කරය, තබර තරෝෛ බීජ ලප්කරය                   (කුණු 04) 
 

(iv) ජඳන් තරොටරි වීඩරය                                               (කුණු 04) 

  

(v) ජ වම්ඳාෛන කාාන්ෙරය ලැඩි කිරීම 
තයොෛන ජ ප්රමාණය අඩු කිරීම 

    දිනකට හිරුඑළිය නිරාලරණය කරන ඳැය ගණන ලැඩි කිරීම      (කුණු 4 X 2 = 8) 

02.  
A.   

(i) තබෝග අව්ලනුල තඳෝණීය අගය ඉශෂ නැංවීම. 
 තරෝග ඳලිතබෝධ වශා ප්රතිරතරෝී  ප්රතදෛ ඇතිර කිරීම. 
 අව්ලැන්තන් ගුණාත්මක බල ලැඩි කර ගැනීම. 
 අහිෙකර ඳරිවර ෙත්ත්ලලට ඔතරොත්තු තෛන ප්රතදෛ ඇතිර කිරීම.       (කුණු 04) 

(ii) ලගා කරන ප්රතදෛ වං්යාල සීත ෙ වීම      
දජල විවිධත්ලය අඩු වී තිරබීම.     (කුණු 04) 

(iii)තෛමුහුම් කිරීම, විකෘතිර අභිජනනය, ජාන ඉංජිතන්රු විෛයාල.              (කුණු 04 X 2 = 08) 

(iv) ඳරම්ඳරාතලන් ඳරම්ඳරාලට තෛමුහුම් දිරිය අඩු වී යාම.     (කුණු 04) 

(v) තකොල්චිසීන් , නයිට්රව් අම්ය, මැතයික් ශයි්රවයි්,, එතිරලීන් ඔක්වයි්,, නයිතට්රො තමතිරල් රිරියා    (කුණු 04) 
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B.  
(i)     

 ලර්ධක ප්රචාාරනය කෂ තනොශැකි ාක ප්රචාාරණය කිරීම  
 ප්රචාාරණයට ඳශසු ක්රමයක් වීම 
 ග්රාශක ඳැෂ බා ගැනීම 
 අභිජනනතයන් නල ප්රතදෛ නිඳෛලා ගෙ ශැකි වීම 
 බීජ ඳැෂ ජ හිඟ ඳරිවරයට ඔතරොත්තු දීම 
 එක් මව් ාකයකින් විා ඳැෂ වං්යාලක් බා ගෙ ශැකි වීම.                          (කුණු 04 X 2 = 08) 

(ii)  
1. නිඳානය මගින් බීජය තුෂට ජය ඇතුළු වීම 
2. එන්වයිම ක්රියාකාරී වී වංචිෙ ාශාර ජ විඡේතනෛනය වීම 
3. කෂ ලර්ධනය ාරම්භ වීම. 
4. බීජාලර්ණය පිපිරීම. 
5. බීජ ඳැෂය මතු වීම.                     (කුණු 04) 

(iii)  

 ප්රතරෝශණ ප්රතිරෙය 85  ට ලැඩි වීම. 

 අඳද්රලයලලින් තෙොරවීම 

 තනොකැඩුණු බීජ වීම 

 පිරුණු බීජ වීම 

 ඳළිතබෝධ ශානිලලින් තෙොර විම 

 ලල් ඳැෑටි බීජ, තලනත් බීජලලින් තෙොර වීම          (. 04X02=08) 
 

(iv) අතු කැබැල්තල් ලයව ශා ඳරිණෙ බල 
 අතු කැබලිල අඩංගු තඳෝක ශා තශෝතමෝනල ප්රමාණය           (. 04X02=08) 
 

(v) ඳරිණෙ වජීවී බීජයකට අලය තෙෙමනය, උණ්ත්ලය, ඔක්සිජන් ශා නියත ෙ උ්ණත්ලය  
යන වාධක බා දුන්නෛ ප්රතරෝශණය තනොවීම බීජ සුජෙොල තව ශැිනන් තව්.       (කුණු 04) 

 

(C)     
(ii) ජිශ්ලා බද්ධය 
        ඳැඡේ බද්ෛය 
       කිරුළු බද්ධය 
 වෑෛ බද්ධය                (. 04X04=16) 
 

(ii)   1. තශොදින් ඳැතිරරුණු ක්තිරමත් ගැඹුරට විහිදුණු ම ඳද්ධතිරයක් තිරබීම. 
 2. අනුජය වමග අවංගතිරයක් තනොතඳන්වීම 

  3. මුල් තරෝග ශා ඳළිතබෝධ වෛශා ප්රතිරතරෝී  වීම           (. 04X02=08) 
 

(iii)  බද්ධ කිරීම වශා තයොෛාගනු බන ග්රාශකය වශ අනුජය නිසි තව වම්බන්ධ   
       තනොවීම නිවා සිදු ලන බද්ධ අවාර්ථක භාලයයි.            (. 04X02=08)
  

(D) 

(i) තනමතටෝඩා                      (කුණු 04) 
(ii)  

බ ෝ ය හගතානිබේ සව්භාවය 
කරිවි, නිවිතිර, බණ්ඩක්කා, වී, ලම්බටු  මුල්ල ගැට ඇතිර වීම 

තකතවල්, බීට්, කැරට්  ාක මානික වීම, ඳසු මැරීම 
තගොටුතකොෂ, මුගුණුලැන්න, තප්ර මුල් කුණු විම 

 

                       (කුණු 04) 
(iii) තබෝග මාරුල / තබෝග වනිඳාරක්ාල ඳලත්ලා ගැනීම/ ඳව ජීලානුශරණය/ රවායනික තනමතටෝඩා 

නාක තයදීම/ උගුල් තබෝග සිටු වීම.  
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03.   
(A)  

(i) ඩිම්බ තකෝය                                                                                                        (කුණු 04) 
 

(ii) ඩිම්බ නිඳෛවීම 
       තශෝතමෝන නිඳෛවීම                                                                                      (කුණු 04) 
 

(iii) (1) B - ගර්භාය 
        (2) C - ග්රීලය  
        (3) D - තයෝනි මාර්ගය                                                                                             (කුණු 04) 
 

(iv)   ඳැතෝපීය නාය                                                                                           (කුණු 04) 

 
(B)(i)   ඳැය 12 - 18 ඳසුලය                                                                                                 (කුණු 04) 
  
 (ii)   ද්රල නයිට්රජන්                                                                                                         (කුණු 04) 
 

(iii) 1) පුහුණු ශිල්පීන් අෙයලය වීම. 
     2) වාතප්ක්ල මුෛල් අලය වීම                                                                         
     3) නිලැරදිල මෛ කුණු ශඳුනා තනොගෙතශොත්  ගැබ් ගැනීම අවාර්ථක වීම            (කුණු 04) 

(iv)  1) බැක්ටීරියා                                (කුණු 04)
 2) තප්රොතටෝතවෝලා                                                                                                  (කුණු04) 

3) දලරව ්                                                                                                           (කුණු 04) 
                                                                         

                                                                මුළු නි්ඳාෛනය 
(C) (i)   වාමානය නි්ඳාෛනය  =  

                                                                රිරියා තඳොතශොර මුළු ගණන 
                                             8 

x =                       =  4                           (කුණු 04)     
                                              2                             

 

   13                                                                         
x  =                   = 1.6     (කුණු 04) 

                                                                8         
 
 
 

                         මුළු නි්ඳාෛන  

(ii) ාන්තිරක නිඳ්ාෛනය    =  
                                                             රිරියා තඳොතශොර මළු ගණන 

 
                                            4 

P        =                       = 4        (කුණු 04) 
                                          1 
 

                                                               -1 
                                       Q       =            = -1        (කුණු 04) 

                                                   1 
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(iii) නිඳ්ාෛන ඒකක ගණන 

 

    
    

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) 3 
 

(D)  (i)  ඔක්සීන් 
 

(ii) A- බීජාග්රඳතේ ාතෝකය තනොැතබන ඳැත්ෙට ඔක්සිජන් ගමන්කර දව දිගින් ලැඩි කරන නිවා 
ාතෝකය තෛවට නැතව්.                        (කුණු 04) 

B - බීජාග්රතඳේ තෛඳවටම වමානල ාතෝකය ැතබන නිවා බීජාග්රඳය වෘජුල ලැත්,.                    (කුණු 04) 

(iv)  ප්රභාලර්ී චාන                        (කුණු 04) 

(v)  ඳාර්්වික අංකුර ලර්ධනය වීම   (කුණු 04) 

(vi) අග්රව්ථ ප්රමු්ොල ඉලත්ලන නිවා ඳාර්්වික අංකුර උත්තත්ජනය වීතමන් ඒලා ලර්ධනය වීම සිදුතව්. 
              (කුණු 04) 

(vii) ඇබ්සිසික් අම්ය.            (කුණු 04) 

 

 

 

04.  
 (A)  

(i) 1. බටෛැල්/ බජිරි/ තලල්මාරුක්           (කුණු04) 
 2. තුනැව්ව/ තුත්තිරරි / කුඩමැට්ට           (කුණු04) 

(ii) 1. සියල් නවන ලල්නාක (වාර්ල) 
 2. තෙෝරා නවන ලල්නාක (ලරණීය)            (කුණු04) 

(iii) කටුක ඳරිවරලට ඔතරොත්තු දීම 
 අහිෙකර කාෙරණය කිරීතම් ශැකියාල 
 විා බීජ වං්යාලක් නිඳෛවීම 
 සීඝ්ර ලර්ධන තව්ගයක් තිරබීම 
        තකටි ජීලන චාක්ර තිරබීම                           (. 04 X 02=08) 

රිරියා 10Kg තඳොතශොර  

මලු වං්යාල 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

18 

16 

14 

12 

10 

08 

06 

04 

02 
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 (B) 

(i) ාර්ථික තද්ශලීය මට්ටම                 (. 04) 

(ii) A                   (. 04) 

(iii) 1. ඳළිතබෝධකයාතේ ව්ලභාවික වතුරන් විනා කිරීම නිවා ඳළිතබෝධ ගශණය ලැඩි වීම  
 2. ඳරිවරතේ දජල වමතුළිෙොලය බිලැටීම /ඳරිවරය දණය වීම / දජල විවිධත්ලයට ශානි වීම / 

ඳළිතබෝධනාකලට ප්රතිරතරෝී  ජීවීන් බිහි වීම                             (04 X 02=08)            

(iv) ප්රතිරතරෝී  ප්රතදෛ සිටුවීම 
 උෛා: Bg 352, Bg 379-2 

 ඳැෂ අෙර මනා ඳරෙරයක් ඳලත්ලා ගැනීම 
   කන්නයට ලගා කිරීම ශා යාය එකට ලගා කිරීම 
   කුඹුතර් ජය බැව ශැරීම    (. 04)            

(v) ලවංගෙ මට්ටම                              (. 04) 
 
(C) (i)    1) අන්ධොල 
              2) ලකුගඩු අකර්මනය වීම 
              3) ව්නායු ශානි වීම 
              4) ශෘෛයාබාධ 
              5) තෛඳාල වංතව්දී බල අඩු වීම                               (කුණු 04 X 02=08) 
 

(ii)   බත් - යිසීන් 
 මුං - තමතිරතයොනින්                                (කුණු 04 X 02=08) 

 
     (iii)  1. රුධිරගෙ තකොතව්ටතරෝල් මට්ටම අඩු කරයි. 
 2. රුධිරතේ සීනි මට්ටම ඳානය කරයි. 
 3. ගුෛ මාර්ගය ාශ්රිෙල පිළිකා ඇතිරවීතම් අලෛානම අඩු කරයි. 
 4. මෂ ද්රලය ඉක්මිනන් රීරතයන් බැශැර කිරීමට උෛව් කරයි. 
       5. අධික ෙරබාරුකම ඳානය කරයි.                  (කුණු 04 X 02=08) 
 

(D) (i)  1. ැතබන වශල් ප්රමාණය ලැඩිවීම. 
       ශානියට ක් වූ බීජ ෙලදුරටත් ශානි වීම ලැැක්වීම. 
       ධානය තඳොත්ෙ ඉලත් කිරීතම් ඳශසුල. 

     ධානය ඇටය කැතඩන ප්රතිරෙය අඩු වීම.                              (කුණු 04 X 02=08) 
2. තඳෝක වංඝටක ාරක්ා වීම 
තප්රෝටීන ශා ්නිජ ාදිය ධානය තුෂට අලතෝණය වීම.                 (කුණු 04 X 02=08) 

 (ii) තඳඟවීම, හුමාතයන් ෙැම්බීම, වියළීම.                              (කුණු 04 X 02=08) 

 (iii)  වශල් ඇටය තුෂ ඇතිර පි්ට කිනකා තජටීකරණය වී ෙනි පි්ට කිනකාලක් බලට ඳත් වීම/ තජටීකරණය      
ක්රියාලලිය නිවා.                                                                                                                                (. 04) 

(iv) තෛහි/ නික/ යුකැලිප්ටව්/ තකොතශොඹ ාදී ාකල ඳත්ර තයදීම.                         (. 04) 


