
සටහන : 

ප්ර�� ස�ප� ක�ණා�ලක

අ�තෙ�� � ලංකාව ආහාර අ�� �වයංෙපා�ත සමෘ��ම� 
රට� �ය. එෙහ� අද ෙවන �ට එම ත��වය 
ස���ණෙය�ම ෙවන� � ඇත. 60 දශකෙ�� හ�ත 

��ලවය ම�� රසාය�ක ෙයද�� ෙපාෙහාර ෙගා�තැනට 
හ��වා �ම� සමඟ ෙමම ත��වය උ� �ය. රසාය�ක 
කෘ�ක�මා�තය �රසාර �වා න� ෙ� ෙවන �ට ආහාර 
�ර��තතාව සහ ආහාර �ර�ෂාව ගැන අපට කතා ��මට 
අව� ව�ෙ� නැත. ෙ� �ය� කාරණා ගැන ආ��ක කාබ�ක 
��පාදක��ෙ� සංගමෙ� සභාප� ආචා�ය සර� රණ�ර සමග කළ 
සාක�ඡාව� ඇ�ෙර� ෙමම ��ය සැක��.

කෘ�ක�මා�තය නගා ���මට හ�ත 
��ලවයට ආක�ෂණය ෙව�� අ�ව� 
වැ� කර ගැ�මට ෙගා�ෙයා ඉල�ක 
හඹා �යහ. එ�� ඔ�� ” පස”  ගැන 
ෙසායා බැ�ම සහ���ම අමතක කර 
දැ�හ. රසාය�ක ෙයද��වලට න� 
�මට ෙපර අෙ� පස ඉතා ෙපාෙහාස� 
�ය. පැළෑ�වල ව�ධනයට අව� 
ෙපාෂක සංඝටක ෙම�ම �තකර 
��ද්ර��� පෙස� අ�ත�ගත �ය. 
�ෙ�ෂෙය�ම න�ට්රජ� ෙපාටෑ�ය� 
ෙපා�ෆර� සංඝටක පැළෑ�වලට 
අවෙශාෂණය කර ගැ�මට �තකර 
��ද්ර��� �ශාල වශෙය� පෙස� �ව� 
�හ. න�� අ�ව� වැ� කර ගැ�ෙ� 
අ�ෙය� කෘ�ම රසාය�ක ෙයද�� 
පසට එ� ��ම �සා ස� සාරව �� පස 
මළ පස� බවට ප� �ය. �තකර 
��ද්ර��� �නාශ �ය. ඉ�ප� �ගටම 
රසාය�ක ෙයද�� මත පමණ� 
යැෙප�� ෙගා�තැ� ��මට ෙගා�ය�ට 
�� �ය.   

වගා කට�� ගැන �� ඉ�හාසය� 
��ණද ෙගා�තැන ස�බ�ධ අවෙබාධය 
අ�� අප ��ප�ය. වගාවකට රසාය�ක 
ෙයාදන �ට වැ� ප්රමාණෙය� 
ෙකාෙත�� ෙයෙද�ව� පැළෑ�වලට 
ඒවා අවෙශාෂණය කර ග�ෙ� ෙකෙ�ද 
යන ��ා�කම දැ�ම� අපට නැත. 
එ�සා අපට අව� ව�ෙ� පැළෑ� 
ව�ධනෙ� ෙභෟ�ක හා රසාය�ක 
��ා�මක පදනම� ගැන මනා 
අවෙබාධය�.   

පෙස� ශාකවලට උරාගත හැ� 
අකාබ�ක න�ට්රජ� (N) පව��ෙ� 
ඇෙමා්�ය� (NH4+) සහ න�ෙ�� (NO3-
) වශෙය�. ඇෙමා�ය� ප� අං� අතර 
ර� පව�න අතර ඒවා ෙවන� කැටායන 
සමඟ �වමා� කර ගත හැ�ය. ශාකවලට 
අවෙශාෂණය කර ගැ�ෙ� හැ�යාවද 
පව��. ඇෙමා�ය� පහ�ෙව� �ෂය 
ෙනාෙ�. න�� අප කෘ�මව පසට 
න�ට්රජ� ෙය�ෙම� ඇෙමා�ය� පස 
�ළ ර� ෙනාපව��. එ�සා එ� 
කා�ය�ෂමතාවද ඉතා අ� ම�ටමක 
පව��. ෙ� ෙ��ෙව� ��ධ ශාක 
න�ට්රජ� අවෙශාෂණය කර ග�නා 
ප��ෙ�ද සහ ප්රමාණ එ�ෙනකට ෙවන� 
ෙව�. එ�සා පසට කෘ�මව න�ට්රජ� 
ෙයාදන වාර ගණන වැ� ��මට �� 
ෙව�. ඒ සඳහා �ශාල �යදම� ද දැ�මට 
�� ෙව�. ෙකෙ� න�� බා�රව ෙයාදන 
රසාය�ක ෙයද�� �ය�ල ශාකවලට 
අවෙශාෂණය කර ගැ�ෙ� හැ�යාව� 
නැත. එ�සා කෘ�ක�මා�තෙ�� අප 
ෙයාදන ��යා ඇ�� ෙබාෙහා බා�ර 
ෙයද�� ජලාශ ෙවත ෙ�� ය� ඇත.   

2019 වසෙ�� මහවැ� හා ප�සර 
අමා�ාංශය ��� ප්ර��ධ කරන ලද 
�රසාර න�ට්රජ� කළමනාකරණ ත��ව 
වා�තාව ම�� ෙ� ��බඳව ක�� 
�ස� අනාවරණය කර ඇත. එ�� � 
ලංකාවට ආනයනය කරන ��යා 
ප්රමාණෙය� �යයට 64� පමණ ෙයා� 
ග� ලබ�ෙ� � වගාව සඳහාය. ෙම�� 
� වගාෙ�� අවෙශාෂණය කරග� 
ලබ�ෙ� �යයට 20-40� අතර 
ප්රමාණය�. 2018 වසෙ�� ෙ� වගාව 
සඳහා ��යා �ෙලාග්රෑ� ��යන 100.4� 
හා ඇෙමා�ය� ස�ෙෆ්� �ෙලාග්රෑ� 
��යන 27.7� භා�ත ෙකාට ඇත. ෙම� 
�� එක�ව න�ට්රජ� �ෙලා ��යන 
51.88�. ෙමෙලස ෙයද� �� න�ට්රජ� 
ප්රමාණෙය� �යයට 40� අපෙ� �ය බව 
ගණ� බලා ඇත. EPI 2018 �රසාර 
න�ට්රජ� කළමනාකරණ ද�ශකයට 
ෙ��ගත ��ෙ�� � ලාංකාෙ� 
කෘ�කා��ක අංශය ඉතා පහළ අගය� 
ග�. එන� රටව� 180� අත�� ලංකාව 
���ෙ� 124 වැ� �ථානෙ� ය.   

අෙ� රෙ� කෘ�ක�මා�තෙ�� 
පැ��ම�� ෙතාරව කෘ�ම රසාය�ක 
ෙපාෙහාර භා�ත ෙකාට ඇත. පැව� 
රජය� ම�� ෙපාෙහාර සහනාධාරය ද 
ලබා ෙද�� කෘ�ම ෙපාෙහාර භා�තය 
වැ� කෙ�ය. පහ�ෙව� ජලෙ� �යෙවන 

NPK ෙපාෙහාර �සා �� ප�සර 
ප�ධ�යම �ෂණයට ල� �ය. �ය� ම ජල 
�ලාශ්රවලට දැ� බලපෑම� එ�ල �ය. 
වගාවට ෙයාදන ෙපාෙහාර වගාවට 
අවෙශාෂණය කර ෙනාග�නා ප්රමාණය 
ජලයට එක� ෙව�. එම �සා ජලෙ� 
න�ට්රජ� ප්රමාණය අ��ත ෙලස වැ� 
ෙව�. ආ�යාෙ� ගංගාධාර අත�� 
ඉහළම න�ට්රජ� ප්රමාණය� අඩං� ගංගා 
ප�ධ�ය ඇ�ෙ� � ලංකාෙ�ය. එය 
ජලය ගැන කළ පෙ��ෂණ වා�තා ම�� 
ෙප�වා ෙද�. ගංගා ජලෙය� ඇ� 
න�ට්රජ� ප්රමාණය අවම ��ම සඳහා 
ඊශ්රායලය වැ� රටවල න�ට්රජ� ගංගා 
ජලයට �ශ්ර �ම අවම ෙකාට ඇත. එම 
රටවල ඉහළ තා�ෂ�ක ක්රම භා�ත 
කර�� ��� ජල ස�පාදන ක්රම ම�� 
වගාවට අව� ජලය සැප�මට කට�� 
ෙකාට ඇත. න�� ලංකාව එවැ� 
තා�ෂ�ක ක්රම ෙයා� ගැ�ම� ගැන 
ෙපෙන�නට නැත. අෙ� රට 
කෘ�ක�මා�තෙ� සංව�ධන ඉල�ක 
කරා ගම� ��ෙ�� අප ���ෙ� ඉතාම 
��ප� තැනකය. රටක �රසාර සංව�ධන 
ඉල�ක ස�රා ගැ�මට �රසාර� ෙද�ව� 
ඊට ළඟා �මටව� අප ��න� නැත.   

එෙහ� ඒ ෙව�වට අප කර�ෙ� රෙ� 
ආ��කය ජලෙ� �යකර හැ�මය. රෙ� 
�වභා�ක ෙලස න�ට්රජ� �පදෙවන �ට 
ඊට ප�� ගසා ��යා ආනයනය කර�� 
න�ට්රජ� අව�තාව ස�රා ගැ�මට අප 
��� �ය. සාමා�ෙය� ෙක� කල� 
�ළ න�ට්රජ� ප්රමාණය� ශාකවලට 
අව� න�ට්රජ� ප්රමාණ අවෙශාෂණය 
කර ඉ�� �ක ප�සරයට �දහ� කර�. 
න�� අප කෙ� ��යා �ශාල වශෙය� 
ශාකවලට එ� ��මය. ��යා අානයනය 
ෙකාට �ශාල �ද� ක�දරාව� නා�� 
��මය. එම�� දැවැ�ත ප�සර 
හා�ය�ද �� කෙ�ය.   

ෙපා ෙළාව ම��ට ජලය එක� �ම� 
හැ�� ෙකාට ෙගන රසාය�ක න�ට්රජ� 
ජලය  සමඟ එ� � ෙපාළව ඇ�ළට 
ගම� ෙකාට �ගත ජලයට එ� ෙව�. ෙ� 
ෙ� �ෙව� ජල උ�ප� පවා �ෂණයට 
ල� ෙව�. තවද න�ට්රජ� වා�ප �ෙම� 
න��ට්ර� ඔ�ස�� (N2O) වා�ෙගාලයට 

එ� ෙව�. ෙමය ඉතා භයානක වා�ව�. 
න��ට්ර� ඔ�ස��වල වසර 100ක 
කාලය� ඇ�ළත කාබ�ඩෙයා�ස�� 
ෙම� 300 �ණයක උ�ණ�වය වැ� 
��ෙ� හැ�යාව ඇත. ඊට අමතරව 
අපරාව�ථ ඕෙසා� ෙගා�ය �ථරය 
වැ�ෙය�ම �ෂය කරන වා�වද ව�ෙ� 
න��ට්ර� ඔ�ස��ය.   

�� ෂ�ෙබා�, ෙන�� �ර�, ��� 
ෙරාබ�ස� යන ��ව�� ��� ප්රකා�ත 
ෙගා�ය සං���ත ��ෙ�ෂණය ම�� 
ෙප�වා ෙද�ෙ� න��ට්ර� ඔ�ස��වල 
ෙ��ය ෙනාෙවන ප්ර�චාරවලට අ�ව 
ව�තමාන කෘ�ක�මා�තෙ�� න�ට්රජ� 
ෙයද�ම වැ��ර භා�ත ��ෙම� 
න��ට්ර� ඔ�ස�� �ෙමාචනය වැ��ර 
��ෙවන බවය. තවද ෙබාගවල ��ධ 
අව�තා මත න�ට්රජ� වැ��ර 
ෙය�ෙම� ෙමම ත��වය වැ��ර 
ව�ධනය ෙව�. එබැ�� COP 26 ෙහව� 
2021 එ�ස� ජා��ෙ� ෙ�ශ�ණ 
�ප�යාස ��බඳ ස��ෙ�� හ�තාගාර 
අවම කර�� ප�සරය ආර�ෂා ��මට 
ඇ.ෙඩා. ��යන 130� ෙව� කෙ�ය.   

� ලංකාව �ළ �රසාර ෙනාෙවන 
කෘ�ක�ම භා�තය ෙ�� ෙකාට ෙගන 
උ�ස�න � ඇ� ෙමම ආප� ත��වය 
මඟ හරවා ගැ�මට ඕනෑ තර� �ස�� 
�ෙ�. න�� ඒ ගැන සමාජය ද�වන 
උන��ව ම�ය. කාබ�ක සහ පා�ස�ක 
ෙගා�තැ� ක්රම ��බඳව �වැ�� දැ�ම 
හා තා�ෂණය සමාජගත ෙනා�ම ඊට 
එ� ෙ��ව�. ඒ ගැන පව�න 
අ��ා�මක සහ ��ාව� ෙ��ෙව� 
එම �ෂයට ලැ� ඇ�ෙ� අ� ව�නාකම�. 
�රසාර ෙගා�තැෙ�� පස ��ක ෙව�. 
ෙගා�තැෙ�� ��ද්ර��� �නාශ 
ෙනාෙවන හා ඔ��ෙ� �වතාව ෙම�ම 
�යාකා��වය �ව්ර කරන කාබ�ක ද්ර� 

පසට ෙය�ම වඩා� උ�ත ෙව�. කාබ�ක 
කෘ�ක�මා�තය ම�� �තරම පස 
ආර�ෂා ෙව�. එෙ�ම අවෙශාෂණ 
�යාව�යද ශ��ම� ෙව�. එෙහ� 
රසාය�ක ක්රමෙ�දෙ�� ��ෙව�ෙ� 
පෙ� �තකර ��ද්ර��� ද �නාශ �ම�. 
අප මළ පස� ෙලස හ��ව�ෙ� එම 
පෙස� �තකර ෛජව �ෙ�ෂ පෙස� 
ඉව� �ම �සාය. ඒ අ�ව රසාය�ක 
ෙයද�� ම�� පස� මළ ත��වයට ප� 
ෙවන අතර කාබ�ක ෙයද�� ම�� 
පෙ� �වතාව ආර�ෂා ෙව�.   

මළ පස� යථා ත��වයට ප� ��මට 
වසර 1-3 ක කාලය� ගත ෙව�. ය� 
ෙහය�� පසට එ� � ඇ� රසාය�ක 
ෙයද�� �සා ඇ�වන බලපෑම මත 
කාලය ඊට වඩා වැ� �ය හැ�ය. පස 
යථා ත��වයට ප� �ම ය� නැවත 
�වභා�ක �යාව� පස �ළ ස�යව 
�යා�මක �මය. ෙපා� ප��ථ ෙම�ම 
��ද්ර�� ��මාණයද එම ප�සරය �ළ 
��මාණය ෙව�.   

එෙහ� වගාවක� කාබ�ක ෙපාෙහාර 
පමණ� ෙය�ෙම� වැ� අ�වැ�න� 
ෙම�ම ලාබ�� වගාව� ලබා ගත හැ�ද 
යන ගැට� ව පැන න�. එ�� කළ ��ෙ� 
ෙගා�තැ� ක්රමය ගැන ඉතා ප්රෙ�ශෙම� 
අ�යනය ��මය. රසාය�ක ෙපාෙහාර 
ෙයා� කරන වගාවකට වඩා කාබ�ක 
ෙපාෙහාර ෙයා� කරන අ�වැ�න 
සංස�දනය ��ෙ�� කාබ�ක අ�වැ�න 
සෘණ ම�ටමක පව��. ප��ය යල 
ක�නෙ�� � වගාව බ�ලව ��කරන 
ෙබාෙහා ����කවල සාමා� 
ෙකා�ෙපා�� ෙපාෙහාර ෙයා� ද වගා 
කෙ�ය. එ�� අ�වැ�න අ�කරයට �ස� 
84� �ය. වසර පහක එම අගය ගණනය 
කළ �ට එය අ�කරයට �ස� 88� �ය.   

2021 � පැව� රජය හ��ෙ� ෙගන ආ 
රසාය�ක ෙපාෙහාර තහනෙ� 
අ�ෙයාගය ප�සර �තකා� මාවත 
ඔ�ෙ� ජයග� ෙගා�� ���. අ�පාර 
����කය ඊට ක�ම �ද�න�. අ�පාර 
ෙගා�� ප්රධාන ක�න 3� ප�සර 
�තකා� ක්රම භා�තෙය� වගා කට�� 
කෙ�ය. එම �යා�මය �වැර�ව ��ෙම� 
සා�ථක අ�වැ�න� කරා ඔ�නට ළඟා 
�මට හැ� �ය. කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ���ෙ� ද�ත වලට අ�ව 
ෛජව ෙපාෙහාර භා�ත කර�� අ�පාර 
����කෙ� වගා කළ ෙහ�ටයාර 4660� 
ෙගා��ට ෙහ�ටයාරයකට �ෙලාග්රෑ� 
5800ක අ�වැ�න� කරා යාමට හැ� 
�ය. අ�පාර ප්රෙ�ශෙ�ම රසාය�ක 
ෙපාෙහාර භා�ත ෙකාට ලබා ග�ෙ�ද 
ෙහ�ටයාරයකට �ෙලාග්රෑ� 4546� 
පමණය. එය රසාය�ක ෙපාෙහාර භා�ත 
කර�� ප��ය වසර 5 �ළ ලබා ග� 
සාමා� අ�වැ�නට වඩා �යයට 27.6ක 
වැ� �ම�. රසාය�ක ෙපාෙහාර සහ 
කාබ�ක වගා ක්රමය සැස�ෙ�� ෙමම 
අ�ව� වැ� �ම ��ගැ�මට ඇතැ� අය 
මැ� ෙව�. එය කනගා�වට ක�ණ�.   

එෙ�ම කාබ�ක වගාෙව� ෙහාඳ 
පල�ව� ලබාෙගන අපනයන ම�ටෙ� 
�ෙබන ෙගා��� ෙබාෙහාමය� �ෙ�. 
වයඹ පළාෙ� දංෙකා�ව � ��ල පාර 
ෙබාවා ෙගා� සං�ධානය ෙගා�� 
100කට වැ� ��ස� ෙයා�ෙගන 
පව�වාෙගන යන ��� අ�කර 110� 
සා�ථකව කරෙගන ය�. ෙමම ���වල 
� අ�වැ�න සහ� ෙකාට අපනයනය 
ෙකෙ�. එම �ාපෘ�යට අය� ත� 
��ගලෙය� අ�කර 8ක කාබ�ක 
වගාෙව� අ�කරයට � �ස� 110� 
ග�ෙ�ය.   

ෙලාව අ�� රටව� සමඟ සංස�ධනය 
��ෙ�� කාබ�ක ෙගා�තැන ස�බ�ධ 
පෙ��ෂණවලට � ලංකාව ද�වන 
උන��ව ඉතා අ�ය. එෙහ�� එම 
�ෙ�ත්රය ගැන ඇ� දැ�මද ඉතා අ�පය. 
��ධ ව�ගෙ� කාබ�ක ෙපාෙහාර ෙයා� 
ග��� වයඹ �ග ��ව ��ාලය කළ 
පෙ��ෂණයක ද�ත 2022 ජනවා� 05 
එ� ද�වන ල�. එම වා�තාවට අ�ව 
බෙයා ���/ඉෙකා�ල� ෛජව 
ෙපාෙහාර හා �� කබ�ක ෙපාෙහාර 
ෙයා� ෙගන කළ පෙ��ෂණය �� ෙකාට 
ඇත. ගෙ�ෙවල ප්රෙ�ශෙ� � ව�ග 
ෙදක� භා�ත කර�� කළ පෙ��ෂණයක 
ප්ර�ඵලය �ෙ� ෛජව ෙපාෙහාර භා�ත 
ෙකාට කළ වගාෙ� අ�වැ�න ඉතා වැ� 
බවය.   

පස ෙහාඳන� ෙගා�තැන ෙහාඳ� �යන 
පැර� �යමන ��වාස ෙනාකර සමහර 
ෙගා�� කට�� ෙනා��ම මත වගාෙ�� 
ගැට�  �සකට ��ණ පා ���. එෙහ�� 
අප කළ ��ෙ� ෙගා�තැන ගැන නව 
ෙසායාගැ�� ස�ත �වැ�� ��ා�මක 
දැ�ම� ජනගත ��මය. 
කෘ�ක�මා�තයට අ�ළ ජා�ක ප්ර�ප�� 
ස�පාදනෙ�� ෙම�ම නව අ�ාපන 
ප්රෙ�ශය��� ද අ� � දැ�ම උපෙයා� 
කර ගත හැ� ෙව�. එම�� රට� 
ෙලාකය� �රසාර මාවතකට ෙයා� කළ 
හැ� ෙව�.
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කෘ� 
ක�මා�තෙය� 
ෙගාඩ එන 
ක්රමය ෙම�න

ලංකාව 
කෘ�ක�මා�තය 
අ�� ��ප�

ලංකාවට ෙ�න ��යාව�� 
�යයට 64� ෙයා� ග�ෙ� 
� වගාවට. ඉ� ෙගායමට 
අවෙශාෂණය කර ග�ෙ� 
�යයට 20-40 ප්රමාණය�

2021 � එ�වරම 
රසාය�ක ෙයද�� තහන� 

��මට යාෙම� 
වැෙ� අ�� කර ග�තා

කෘ�ක�මා�තය
ගැන ��ා�මක දැ�ම� 

අපට නෑ

රසාය�ක ෙයද��වලට 
�ශාල �දල� යට කරලා

- ආ��ක කාබ�ක ��පාදක��ෙ� 
සංගමෙ� සභාප� ආචා�ය සර� රණ�ර

EPI 2018 �රසාර 
ද�ශකයට අ�ව රටව� 
180� අත�� ලංකාව 

ඉ�ෙ� 124 වැ� තැනට

රසාය�ක ෙයද�මට වඩා 
කාබ�ක ෙයද�� ම�� 

පල�ව වැ�කරගත හැ��

p«lp

2018 � ��යා �ෙලාග්රෑ� 
��යන 100.4� 

ඇෙමා�ය� ස�ෙෆ්� 
�ෙලාග්රෑ� ��යන 27.7 � 
ෙ� වගාවට ෙයාදලා. ඉ� 

�යයට 40� අපෙ� ���
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