
කාබනික ප ොප ොර    

 නිෂ් ාදනපේ  

  පුපරෝගාමිප ෝ 



ඔබේ බ ොදම 

ස කරු  

කාබනික ස  ජෛව 

බපොබ ොර නිෂ්පාදනබේ 

පුබරෝගාමීබ ෝ 



- ්ප ෝසුන්ග් ONB ආ තන  පකොරි ාපේ වර්ෂ 1984 පිහිටුවනු ලද අතර ශ්රී ලංකාපේ වර්ෂ 2007 පිහිටුවන ලදී. 

-  ප් ෝසුන්ග් ONB පකොරි ාපේ  ළමු කාබනික ප ොප ොර නිෂ් ාදන ආ තන  වන අතර වසර 31 ක කාල ක්  පුන්නක්කු මිශ්ර 

ප ොප ොර  වර්ධන  කිරීපේ සිටි.  

- ්ප ෝසුන්ග් ONB  පකොරි ාපේ විශාලතම කාබනික ප ොප ොර නිෂ් ාදන ආ තන  වන අතර ශ්රී ලංකාපේ ද විශාලතම 

ආ තන  පේ.  

 
 
 
 
 

Hyosung ONB annual production 
capacity (sum of five factory in Korea) 

     ැදින්වීම 

 Organic fertilizer  6millions bags   
 Compost(Special grade) 3.6millions bags 



පළමු කාබනික බපොබ ොර නිෂ්පාදකබ ෝ 
 

විශාලතම නිෂ්පාදනාගාර  

 
චිරාගත ඉති ාස  

 

ඉ ළ වර්ගබේ නිෂ්පාදන 

බකොරි ාබේ ස   

ශ්රී ලංකාබේ 



Product status 

ප්රධාන 

මුලස්ථාන  

යුබසන් 

ආසාන් 

 ැම්පන්ග් 

අන්සාන් 

චුන්ග්බ ෝ 

ශ්රී ලංකා 

පර්බේෂණ ස  සංවර්ධන 

මධයස්ථාන  



    රිසර හිතකාමී  
  කෘෂි විදයාගාර  

 ්ප ෝසුන්ග් ONB 

 in Daejeon city daeduk R&D zone 
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පරිසර හිතකාමී 

කෘෂිකාර්මික 
විදයාගාර   

අ පග් උත්සා   , කෘෂිකර්මාන්තපේ අනාගත  නගා සිටුවමින් ජාතික තරගකාරිත්ව  

වර්ධන  කරමින් , ඉතා උසස් තත්ත්වප න් යුතු කෘෂිකාර්මික නිෂ් ාදන  , කෘෂිකාර්මික 

 රිසර  ද්ධති  සංරක්ෂණ  තුලින් නඩත්තු කල  ැකි කෘෂි  ද්ධති ක් සලසා දීමත් , 

 රිසර හිතකාමී ප ොප ොර සංවර්ධන  කර  රිසර  සංරක්ෂණ  කිරීම දිප්තිමත් 

කිරීමත් . 

 

එපමන්ම , ජජව සේ ත්  ා  ර්පේෂණ වලින්  ාරිසරික පගොවිතැන්  ා කෘෂි භාණ්ඩ 

 ර්පේෂණ  කිරීම තුලින් නැවුේ මුහුනුවරකට ලක් කිරීම ප්රධාන අරමුණක් පේ.  

 ර්පේෂණ  ා 

සංවර්ධන අංශ   

පරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික සම්පත් පර්බේෂණ  ස  සංවර්ධන   
 1.  ර්පේෂණ හිතකාමී කෘෂිකාර්මික සේ ත් 
 2. කාබනික ප ොප ොර ක්රි ාවලි   
 3. අස්වැන්න කඩිනේ කිරීම   
 

ජජව සේ ත්  ර්පේෂණ  
 1. සංයුක්ත ක්රි ාකාරිත්ව  
 2. ක්ෂුද්ර ජිවින්පග් සංස්කෘති  වර්ධන   
 3. ක්ෂුද්ර ජීවි නිෂ් ාදන සංවර්ධන   
 4. ජව කෘමිනාශක    R&D 
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දැනට ලබා බගන ඇති බේටන්ට් බලපත්ර  
 
2009. 04    පබසහි ඇති පාංශු  ක්ෂුද්රජිවින්  ස   පාංශු  සැකසුම්කරණබේ  රසා නික  සංබ ෝග   ද්රාවයතාව  ස  අද්රාවයතාව   
              (ඉල්ලුේ  ත්ර : 10-2009-0043016)  
2008. 10  උසස් බැසිල  කාබනික විබ ෝෛන   (ඉල්ලුේ  ත්ර : 10-2008-0104628)   
2007. 12  කාබනික බපොබ ොර  - බබබ ත් එබේරු  පුන්නක්කු  මුලිකව ස  එහි ක්රි ාවලි    ා ක්රම විදයාව   
              (ඉල්ලුේ  ත්ර :10-2007-0128733)  
2007. 08  අංශු  වාත්ර මුලද්රවය  සංයුක්ත බපොබ ොර කාබනික ඛනිෛ ඇතුලත් බේ. (පප්ටන්ට් බල ත්ර  අංක : 10-0836091-0000)  
1999. 04 ක්ෂුද්රජිවින්  භාවිතබ න් පශු  සම්පත් බැ ැරීම අඩුකිරීබම් ක්රමබේද  බසො ාගැනීම. (පප්ටන්ට් බල ත්ර  අංක : 10-0294742-0000)  

රාෛය පනත් ක්රි ාත්මක කිරීම සද ා පර්බේෂණ කටයුතු  
 
2009. 04  පරිසර හිතකාමී සම්පත් භාවිතබ න්  අස්වැන්න වර්ධන  කිරීම , ක්රි ාකාරිත්ව  ක්ෂුද්රජිවින් කැටිති නිෂ්පාදන ක්රි ාකාරිත්ව   
              - ආර්ථික දැනුේ අමාතයාංශ   
2008. 12  පරිසර ට උචිත ,  ක්ෂුද්රජීවින් ට සිටි   ැකි පසක් නිර්මාණ  කිරීම. 

                  - ආ ාර , කෘෂිකාර්මික , වනාන්තර  ා ධිවර අමාතංශ     
2006. 05   පරිසර හිතවාදී , බහු කෘතයාත්මක ,කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලට   පත් බලස පසක් නිර්මාණ  කිරීම.  
              -වාණිජ , කර්මාන්ත ,  බලශක්ති අමාතයංශ  

R&D 

 ර්පේෂණ  ා 

සංවර්ධන අංශ   



කාබනික  

බපොබ ොර 

Hyosung O&B 



- 

 ්ප ෝසුන්ග් ඕ & බි ආ තන  විසින් නිශ් ාදිත  

Organic 

Fertilizer 

වර්ග  : කැටිති  
 
බර :  කි. ග්රෑම්. 20 
 
N 4% - P 2% - K 1% 
 
කාබනික ද්රවය : 65% වැඩි 
 
බතතමන   : 13% අඩු 

වස විස නැති රෛබේ සංස්ථා 
කාබනික බපොබ ොර  



බත් වගාබේදී  HS බපොබ ොර බ දි  යුත්බත් ඇයි ? 

01)  ත්ර , කද , මුල් වල වර්ධන  කඩිනේ පේ. 

02)  ත්ර තද පකොළ  ැ ැ ක් ගන්නා අතර පවළදප ොල ආක්රමණ  කල  ැකි ඵලදාවක්  

       ලබා ගැනීමට  ැකි ාවක්  වතී. 

03) පමම ප ොප ොර තුලින්  පසහි ගුණත්ව  රැකිම නිසා වගා කටයුතු වලට සුදුසු  සක්  

      නිර්මාණ  පේ. 

04) පත් ගසට අවශය N, P, K ලබා පදනු ලැපේ. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

බත් දළු වල වර්ණබේ බවනසව්ීම. 

HS ප ොප ොර දීමට ප ර ක   ැති දු
ර්වල දළු.  

( පසේ ප ෝෂක හිග වීම) 

HS ප ොප ොර ප ොදා මාසකට  සු 
පකොළවල ඇති පකොළ  ැ ැ  

HS ප ොප ොර ප ොදා මස 6 කට  

 සු පකොළ වල තද පකොළ  ැ ැ   



වී වගාබේදී HS බපොබ ොර බ දි  යුත්බත් ඇයි ? 

1) HS ප ොප ොර තුලින් උසස් කාබනික  දාර්ථ න් ලබා පද්. 

2) ප්රාණවත් වර්ණ ක් , වස විස නැති අස්වැන්නක් තුලින් පවළදප ොල ආක්රමණ  කල  ැකි ඵල ලබා 

ගැනීමට  ැක. 

3) සරු  සක තිබි  යුතු ක්ෂුද්රජීවින්, දිලිර පමම ප ොප ොර මගින් ආරක්ෂා කර ඒවා ප්රගුණ  කරයි. 
4) රසා නික ඵල  ා සැසදීපේදී ගුණවත් , ගබඩා කල  ැකි ඵල ලබා ගත  ැක. 

 

 



  HS බපොබ ොර භාවිතබ න් වී වගාව 

•අක්කර 1ක් සද ා නිර්බේශිත බපොබ ොර ප්රමාණ  :  400 kg 

•වී බගොවිතැන මුලික බපොබ ොර බලස කි. ග්රෑම් 250ක් ස  දින 21 කට පසු කි.ග්රෑම් 150 

•බ ොදන ක්රම  - බදවන හී   ැ පසු HS බපොබ ොර , එක සමානව කුබුර පුරා විසුරුවා  ැර බපෝරු ගා දින  තක
ට පසු වී ඉසිම සිදු කරන්න.මුලික අවස්ථාබේ අක්කර කට කි.ග්රෑම් 250 ක් බ දි  යුතු අතර දින 21 කැට පසු 

 ඉතිරි කි.ග්රෑම් 150 සමානව කුබුර පුරා විසුරුවා  රින්න. 

•පාරම්පරික බීෛ 
1) මුලික බපොබ ොර බලස අක්කර කට කි.ග්රෑම්. 160ක් ස  දින 21 කට පසු කි.ග්රෑම් 90ක් භාවිතා කරන්න.  

  (අප බපොබ ොර භාවිතා කල කුබුරු වලට මුලික බපොබ ොර බලස කි.ග්රෑම් 80ක් ස  බදවනි බපොබ ොර 

බලස කි.ග්රෑම් 80ක් සැබ ේ.) 

• වැඩි දියුණු කල බීෛ 
1) මුලික බපොබ ොර බලස අක්කර කට කි.ග්රෑම්.250ක් ස  දින 21 කට පසු කි.ග්රෑම් 160ක් භාවිතා  

  කරන්න.  

 (අප බපොබ ොර භාවිතා කල කුබුරු වලට මුලික බපොබ ොර බලස කි.ග්රෑම් 160ක් ස  බදවනි බපොබ ොර 

බලස කි.ග්රෑම් 90 ක් සැබ ේ.) 



පලතුරු  ා බබෝග වගාබේදී HS බපොබ ොර බ දි  යුත්බත් ඇයි ? 

1. පබෝග වගාපේදී HS ප ොප ොර ප දු පබෝග වල  රිතප්රද , පකොළ වල  ැ ැ ,  ත්ර ගණන,  ත්ර 

දිග ,  නැවුේ බර අපනක් ප ොප ොර  ා සැසදීපේදී HS ප ොප ොර වල විපශේෂ වර්ධන ක් ඇත. 

 

2.  ලතුරු වගාපේදී , වස විපසන් පතොර ඵල ලබා ගැනීමට  ැකි ාවක්  වතී. 

 

3. එපමන්ම , කෘමි උවදුපරන් පේරීමට ද විපශේෂ  ැකි ාවක් පමම ප ොප ොර සතුව ඇත. 

  



HS ප ොප ොර ප දු පබෝග වල  ා රසා නික ප ොප ොර ප දු  ැල වල  
සංසන්දන   

පබෝග වගාපේදී HS  ප ොප ොර ප දු  ැල වල සරු බව  

රසා නික ප ොප ොර ප දු  ැළ වල මන්දගාමී වර්ධන   



කාල ත් සමග බෂේත්ර ට බ දි  යුතු බපොබ ොර ප්රමාණ  අවම වීම. 

අමතර පලිබබෝධ පාලන  ැකි ාවක් සහිත වීම. 

ප්රධාන බපෝෂක (N,P,K) වලට අමතරව ක්ෂුද්ර මුලද්රවය ද අ ංගු වීම. 

බපෝෂක පසට දීම පාලන කින් යුතුව සිදු බේ. 

බපෝෂක අවබශෝෂණ  ැකි ාවකින් යුක්තයි. 

බපෝෂක අපබත්  ාම අවම කරයි. 

වැඩි කාල ක් පබසේ සාරවත් බව තබා ගනී. 

පාංශු ජිවින්බග් (ගැ විලන්) ක්රි ාකාරිත්ව  ඉ ල නංවමින් පබසේ  

    වාතන   ා ෛල ව න  දියුණු කරයි. 

 

වර්තමාන කෘෂිකර්මාන්ත ට ප්රධාන අවශයතාව ක් වීම. 

 
 

 

 

 

          HS බපොබ ොර භාවිතබේ විබශේෂ වාසි 



අපබග් මේ සමාගම තුලින් දැනට නිපදවා ඇති බපොබ ොර වර්ග න්  

Byung-Jaba [powder] Chung-Jaba [liquid] 

Lacto-star [Powder type] 
Yubak-Gold[pellet type] 



Pro-Farmer[pellet type] 

Wuhwang-Gold [pellet type] 

Yubak-Gold [pellet type] 

Mantong [liquid] 



ස්තුතියි !  

WELIHENA SOUTH,  KOCHCHIKADE, SRI LANKA.      

 TEL: 0312276111 /  FAX : 0312277607 

  


