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ගහකකොළ වලින් පිරි සජීවී පරිසරයක් හො එක් විමට කැමති පුද්ගලකයෝ තම කගවත්කත් 

විවිධ ප්රකයෝජනවත් ශොක වගො කරති. එමගින් ඔවුන් ආර්ථික වොසි කමන්ම තෘප්තතියක් ද 

අත්කර ගනිති. ශොක වගො කිරීම සඳහො අපට තිකෙන සුදුසුම සථ්ොනය කගවත්ත ය. 

කගවත්කත් ශොක වගො කිරීම මගින් සතුන් හො අලංකොරවත් ශොක වලින් පිරි සුන්දර 

පරිසරයක් නිර්ථමොණය කරගත හැක. 

1. පොසල් කගවත්කත් වගො කිරීමට සුදුසු පහත කෙෝග වර්ථග සඳහො උදොහරණ ලියන්න. 

i. පලො වර්ථග 

ii. පලතුරු  

iii. ඖෂධ 

iv. කුළු ෙඩු 

2. සිටුවීම සඳහො අප සකස් කර ගන්නො ශොක කකොටස ්කරෝපන ද්රවය කලස හදුන්වයි. 

පහත කරෝපණ ද්රවය භොවිතො කරන කෙෝග සඳහො උදොහරණ කදක ෙැගින් සඳහන් 

කරන්න. 

i. පොත්තිකේම බීජ සිටුවිය හැකි කෙෝග. 

ii. බීජ තවොන් දමො පැල කෙෝකර සිටුවිය හැකි කෙෝග. 

iii. දඩු කැෙලි සිටුවො පැල කරගත හැකි කෙෝග. 

iv. භූගත කඳන් සිටුවිට හැකි කෙෝග. 

3. කගවත්කත් කෙෝග සිටුවීමට රොමුවක් සහිත උස් පොත්තියක් සොදො ගැනිකමන් 

අත්කරගත හැකි වොසි තුනක් ලියන්න. 

4. අපකේ කගවත්කත් කවකසන, පහත ක්රියො සිදුකරන වගො මිතුරු සතුන් සඳහො 

උදොහණයක් ෙැගින් ලියන්න. 

i. කගවත්කත් පස බුරුල් කිරීම. 

ii. පැල වලට හොනි කරන කෘමි සතුන් ආහොරයට ගැනිම. 

iii. කගොලුකෙල්ලන් විනොශ කිරිම. 

පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව සබරගමුව - 

සති පාසල 

 

විෂය : ප්රාදයෝගික හා තාක්ෂණ කුසලතා 
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