
තෙවන වාර පරීක්ෂණය  - 2019 

කෘෂි හා ආහාර ොක්ෂණය  - 10 තේණිය 

පිළිතුරු පත්රය  - I තකොටස 
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තෙවන වාර පරීක්ෂණය  - 2019 

කෘෂි හා ආහාර ොක්ෂණය  - 10 තේණිය 

පිළිතුරු පත්රය  - II තකොටස 
 

01. (i) a. රට සහලින් ස්වයංපපෝෂිත වීම /යැපුම් ආර්ථික රටාවක් පැවතීම 

     b. BG 300 

 

(ii) 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 10111 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

 

(iii) a.පහතරට වියළි කලාපය  

       b. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 28 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

 

(iv) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 49 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

       b. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 49 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

(v) කුරක්කන්1බඩඉරිගු1පමපන්රි 

(vi) බීජ වප්කරය1පැළ සි අවීපම් යන්ත්රය 

(vii) මුල්වලට හානි පනේවී පැළ පහසුපවන් පවන්කර ගැනීමට 

(viii) a. සමාන්තර කානු රටා 

         b. නයිට්රජන්1පපේස්පරස්1පපේටෑසියම් යන පපෝෂක තුනම 

(ix) 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 1371138 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

(x) ටුතියම් / ෆියුපස්රියම් / රයිපසේක්පටෝනියා 

 

02. (i) 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 27128 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

 

(ii) a. 7කි 

      b. ජලය 1 කාබන්ඩපයේක්සයිඩ් 1 ඔක්සිජන් 

 

(iii) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 42 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

                     b. - පස් හා ආශ්රත ජලය ිශශ්රකර පාංු  ්ාවනයක් සාදා ගැනීම (පමම 

කරුණ නැතිනම් ලකුණු හිිශ පනේපේ) 

                        - පාංු  ්ාවනය නිචලවලව තැබීම 

                        - එම ්වණයට pH කඩදාසියක් දමා පපේගවා එහි ඇතිවන වර්ණය 

1වර්ණ සටහන සමග ගැලපීම. 



                                           

03.(i) කෘෂිකාර්ිශක ක්රමය  

          විදයාපමක ක්රමය  

    

     (ii) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 54 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව ලකුණු 

ලබා පදන්න 

           b. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 57,58 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න  

 

     (iii) a. පේශීය ගැිශ නගුල 1 ඇණ දප පපෝරුව 1 සැහැල්ලු යකඩ නගුල 

            b.  10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 72 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න  

 

  

04.(i) තවානක් යනු පරෝපණ ්වය සි අවා බීජ ්රපරෝහණය හා පැළ වර්ධනයට 

හිතකර පරිසරයක් ලබා පදිශන් ක්පේත්රපේ සි අවීමට සුදුසු තපවයට පපවනපතක් 

රැකබලා ගන්නා තාවකාලික ස්ථානයයි 

 

     (ii) a. – සුදුසු ස්ථානයක් පපරීම 

               _ තවාන් ිශශ්රණය හා තවාන ටුළිපයල කිරීම 

               _ තවාන ජීවානුහරණය  

               _ පරෝපණ ්වය සංස්ථාපනය 

           b. පපේල්ක අ 1 පපේල්පලලි 1 පකපසල් පට්ටා     

 

     (iii) a. යරියා ්ාවනයක් පයම ම පහෝ ඇල්බර්ට් ්ාවණය පයම ම  

            b. - වසුන් පයම ම හා ඉවප කිරීම 

                - පසවන සැපයීම 

                - ජල සම්පාදනය 

                - පළිපබෝධ පාලනය 

                - පපේපහේර පයම ම 

                - පැළ දැඩි කිරීම 

                - පැළ ගැළවීම 

 

05. (i) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 115 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව ලකුණු 

ලබා පදන්න 

           b. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 115 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න  

 

      (ii) a. - පකේම්පපෝස්ට් පගේපඩහි පළල නියිශත ්රමාණයට පවපවා ගැනීම 

                - පකේම්පපෝස්ට් පගේඩ පපරළීම 



                - වාතාශ්රය ලැපබන පරිි  පකේම්පපෝස්ට් පගේඩ කඩක් ආවරණය කිරීම 

            b. - ගැඩවිල් පණු ි යරය 

                - මපසය ෛතපලෝදය 

                - කුකුළු පපේපහේර හා පකේළ පපේපහේර නිස්සාරණය 

 

         (iii) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 124 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න  

                b. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 125 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න     

 

06. (i) 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 1311132 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න.   

 

      (ii) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 133 හි සදහන් වර්ගීකරණය දක්වා ඊට 

සුදුසු උදාහරණයන් ම  ඇපනම් ලකුණු ලබා පදන්න.   

            b. නිවැරි  උදාහණයන් සදහා ලකුණු ලබා පදන්න. 

 

      (iii) a. 10 පේණිය ය පපළ පපේපප ටු අ කංක 147 හි සදහන් කරුණුවලට කදාළව 

ලකුණු ලබා පදන්න 

             b. සංස්ථානික වල් නාශක   

 

07.   (i)  - පස 

              - ජලය 

              - ආපලෝකය 

              - උේනපවය 

 

         (ii) a. ඇණ දප පපෝරුව - ේවිතීයික බිම් සැකසීම 

                   සැහැල්ලු යකඩ නගුල - ්රාථිශක බිම් සැකසීම 

               b. - ඩැපපේග් තවාන් 

                   - මඩ තවාන් 

                   - තැටි තවාන් 

 

         (iii) a.  කදාළ පළිපබෝධකයින් පදපදපනකු නම්කර නිවැරි ව ඔවුන්පග් හානිය 

දක්වා ඇපනම් ලකුණු ලබා පදන්න.                                                                                                    

                 b. පළිපබෝධකයා කවුරුන්ද යන්න සදහන්කර  කවස්ථා දක්වා ඇපනම් 

ලකුණු ලබා පදන්න. 


