
කුරුඳු අස්වනු නෙලීමට නෙර යුරියා නොන ාර නයදීම  

කුරුඳු වාණිජ වගාවක් නෙස ෙවත්වානගෙ යෙ සුලු  ා මධ්ය  ෙරිමාණ ඉඩම් හිමියන් නමන්ම 

ම ා ෙරිමාණ වැවිලි සමාගම් වෙට අයත් න ාන ෝ කුරුඳු වගාකරුවන් සිටිෙ අතර, ප්රසසථ් 

කුරුඳු අසව්ැන්ෙක් ෙ ාගැනීම සඳ ා ෙර්නේෂණ නතාරතුරු නමන්ම අසා දැෙගත් දැනුමද 

ඔවුන්නේ වගා කටයුතු වෙදී ක්රියාවට ෙංවයි. ඒ අතර  හුෙව ක්රියානේ නයාදවෙ දුර්මත ද 

ෙැතුවා නොනේ. අස්වනු නෙලිමට නෙර යුරියා ෙැමති රසායනික නොන ාර නයදීම මගින් 

කුරුඳු නොතු ගැෙවීම ෙ සු වෙ  වට ෙැතිර ෙවතිෙ මතය, එවැනි එක් දුර්මතයකි.   

කා නික නොන ාර නයාදෙ විට කුරුඳු නොතු ගැෙවීම අසීරු  වට ඇති මතයද තවත් 

දුර්මතයකි.  

යුරියා [CO(NH2)2] යනු 46% ක ෙයිට්රජන් (N2) ෙසට ෙ ාදි ඉන් 30% ක  ෙමණ N2 

නෙෝෂක ප්රමාණයක් ශාකයට සෙයෙ  වර්ෂාෙතෙය වැඩි නතත් කොෙයට නිර්නේශ කරෙ 

ෙද රසායනික නොන ාරකි.  ෙමුත් අතැම් වගාකරුවන් නමම යුරියා නොන ාර අස්වැන්ෙ 

ෙ ාගැනීමට ප්රථම කුරුඳු තැලීම ෙ සු වීම සඳ ා අතයවශය අංගයක් නෙස සෙකා යුරිය 

නොන ාර ශාකයට ඉසිම සිදු කරයි. නමම ක්රියාවලිය නිරීක්ෂෙය කිරිනමන් අෙතුරුව 

ති නගාඩ, ෙනොල්පිටිය, ිහිටි ජාතික කුරුඳු ෙර්නේෂෙ  ා පුහුණු මධ්යසථ්ාෙනේදී වගා 

කරුවන් ප්රනයෝගිකව සිදුකරෙ ක්රියාකාරකම් කිහිෙයක් (ප්රමාණ තුෙකින්, කඳට ඉසිම ස  

ෙසට දැමීම) අත් දා  ෙෙ ෙදි. එහිදී යුරියා නොන ාර ඉසිෙ ෙද නකාටනස් ස  එනස ්

නොකරෙ ෙද නකාටනස් කුරුඳු තැලිනම් කාර්යනේ නවෙසක් නිරීක්ෂණය නොවුනි. එම  

යුරියා නොන ාර නයාදමින් කරෙ ෙද ෙර්නේෂණනයන් ත වුරු වුනේ, යුරියා නොන ාර 

නයදීම  කුරුඳු තැලීනම් කාර්යය සඳ ා අතයවශය නොවෙ  වයි. එනස්ම නකාම්නෙෝස්ට් 

නොන ාර නයාදා කරෙ ෙර්නේෂණ වෙදී කුරුඳු තැලීනම් අෙ සුකමක්ද නිරීක්ෂණය 

නොවුනි. 

යුරියා නොන ානරහි සංයුතිය ෙයිට්රජන්, කා න් ,  යිට්රජන් ස  ඔක්සිජන් යෙ මුෙ ද්රවය  

වලින් සමන්විත වෙ අතර නමය හිරුඑළියට නිරාවරණය වීනමන් විනයාජෙය වී එහි ඇති 

ෙයිට්රජන්, ඇනමෝනියා වාශේ නෙස ිටවිය  ැකිය. නොනොව මතුිට නයදීම නෙෝෂක 

 ානිය උෙරිම කරෙ අතර ශාකයට උරාගත  ැකි ප්රමාණය අවම නේ. නොන ාර යනු අෙ 

 ෙනොනරාත්තුවෙ නෙෝෂක ෙමෙක් නොව අහිතකර අෙ ද්රවය සහිත (යුරියා නොන ාර 

ේැම් 100ක යුරියා ේෑම් 46ක් ෙමෙක් ඇත) සංනයෝග වෙ  ැවින් ෙසට අධික නෙස යුරියා  

නොන ාර එකතු කිරීම ෙනස් ගුණාත්මක ිරිහීම ෙමණක් නොව  අෙවශය මුදල්ප ොස්තියකි. 

කුරුඳු කැපු ෙසු ඇතිවෙ අලුත් රතු ොට දලු වෙ ෙැ ැය නකාෙොට නවෙ අවස්ථාව ශාකයට  

නොන ාර  උෙරිම නෙස අවශය වෙ අවසථ්ාව වෙ අතර, එහිදී නයාදෙ නොන ාර උරාගැනිම 

කාර්යක්ෂමව සිදුවී අෙනත් යැම අවම කරයි. නම් නිසා අස්වැන්ෙ නෙලීමට නෙර නයාදෙ 

නොන ාර ශාකයට උරා ගැනීම අවම වෙ අතර, නොන ාර නයදීනමන් ෙසු  ෙසට මිශ්ර 

නොකිරීම න ෝ අවරණයක් නොනයදීම මගින් නසෝදා ොලුව නිසා ශාකයට අවශය 

අවස්ථානේදී ෙ ාගැනිමට අවශය නොන ාර ප්රමාණය ෙනස ඉතිරි වී නොතිබිය  ැකිය. 



අෙවශය නෙස රසායනික ද්රවය ෙසට එක් කිරීම මඟින් ෙනස් න ෞතික ස  ජීවී ගුණාංග වෙට 

 ානි සිදුවිම නිසා දිගුකාලිෙ  තිරසාර වගාවක් ෙවත්වා ගැනීමට නො ැකිනේ. එනස්ම 

නොන ාර ශාකයට උරාගනිමට ෙනස් නතතමෙය තිබිය යුතු අතර ඔ  අසව්ැන්ෙ 

නෙෙන්නෙ වියලි කාෙයක දී ෙම් එහිදී ද නයාදෙ නොන ාර අෙනත් යනු ඇත. එනසම්  

සෘජුවම නයාදෙ රසායනික නොන ාර  ස්ෙර්ශ වෙ ස්ථාෙයන්නේ සජිවී ෙටක වෙට  ානි 

විය  ැකිය. 

කුරුඳු ශාකනේ  ඵෙදායිතාව ප්රසස්ථ මට්ටමින් ෙ ාගනිමින් තිරසාර කුරුඳු වගාවක් ෙවත්වා 

ගැනීම සඳ ා  ැකි සෑමවිටම ය ෙත් කෘෂිකාර්මික ිලිනවත් නවතම නයාමු වන්ෙ. 

 

ආචාර්ය ජී. ජී. ජයසිං  (අධ්යක්ෂ) 

මිහිරි තරංගා කාරියවසම් (ස කාර අධ්යක්ෂ) 

ජාතික කුරුඳු ෙර්නේෂණ  ා පුහුණු මධ්යස්ථාෙය  

අෙෙයෙ කෘෂිකර්ම නදොර්තනම්න්තුව  

 


