
අලුත් තාාක්ෂණය
හෙ�ක්ටයාර්යට  1-2 හෙටොන් වැැඩි අස්්වැැන්නක්

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 
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වැැඩි  අස්්වැැන්නක් ලබාා ගැනීම ස්ඳ�ා,
හෙ�ෝග ප්රතිහෙ�ෝධි ස්� උස්ස් ්පරිණතාභාාවැය, හෙ�ොද නිහෙ�ෝගී ශාාක 
අවැශායයි.
හෙ�ොද නිහෙ�ෝගී ශාාක යනු හෙ�ෝග හෙනොමැති වීමයි. හෙ�ොද නිහෙ�ෝගී ශාාක ස්ද�ා නිහෙ�ෝගී 
පස්ක් අවැශාය හෙේ.

නිහෙ�ෝගී පස් හෙගොඩනැගීමට ශාාකවැලට ඒවැාටම අනුගතා වූ  උපාය මාර්ගයක් ඇතා. 
ශාාක මගින් මුල ශ්රවැය හෙලස් �ඳුන්වැන ස්්වැාභාාවික ස්ංහෙයෝග නිපදවැන අතා� ඒවැාහෙ� 
මූල් ���ා පස්ට මුදා �රිනු ලැහෙ�.

මුල ශ්රවැය ස්ංකීර්ණ ස්ංහෙයෝගක් වැන අතා�  පස්හි �ානික� බාැක්ටීරියා ස්� දිලී� 
මර්ධනය 1ක�න අතා� ඒ ස්මඟම ප්රහෙයෝජනවැත් බාැක්ටීරියා ස්� දිලී� 2 වැැඩි ක�යි. 
මුල ශ්රවැය  නිහෙ�ෝගී පස්ක් නිහෙ�ෝගී පස්ක් නිර්මාණය ක�යි. 

මුල ශ්රවැය හෙලොවැ පු�ා දැඩි විදයාත්මක අධයයනයකට භාාජනය වැන්හෙන් ඒවැා පස්ට 
ස්� ශාාකයට  අතා� ආකර්ෂණීය ප්රතිලාභා ලබාා හෙදන බාැවිනි.3

ඇග්හෙමෝර් ඉන්ක් වැස්� ද�අටකට වැැඩි කාලයක් ශාාක මුල ශ්රවැය පිළිබාද අධයයනය 
කහෙ�ේය.

අපහෙග් ඒ විශිෂ්ට පර්හෙ�ෂණවැල ප්රතිඵලයක් හෙලස් අප  වැඩාත් ඵලදායී ශාාකමය 
නිශ්ාපදනයක් “NEB” හෙවැ�ද නාමය යටහෙත්   නිපදවැනු ලැබුවැා .

වැැඩි විස්්තා� ස්ඳ�ා,  info@rootexudates.com   මහින් අපවැ ස්ම්බාන්ධ ක� ගන්න



NEB ස්මග

NEB හෙනොමැතිවැ 

NEB පදනම් වී ඇත්හෙත් ශාාක විසින් නිපදවැා පස්ට මුදා �රින  ස්්වැාභාාවික 
ස්ංහෙයෝගයක් වැන මුල ශ්රවැය ගැලීහෙම් තාාක්ෂණයමුල ශ්රවැය ගැලීහෙම් තාාක්ෂණය මතා ය.

මුල ශ්රවැය ස්්වැාභාාවිකවැම �ානික� බාැක්ටීරියා ස්� දිලී� මර්ධනයමර්ධනය  
ක�යි,  ඒ ස්මඟම වැාසිදායක පාංශු ජීවීන් වැැඩි ක�යිවැැඩි ක�යි

අය�පත් හෙේ අඩු ක� ස්� හෙ�ොඳ හෙේ වැැඩි ක�යි, හෙවැනත් වැචන වැලින් 
කිවැහෙ�ොත්, NEB මුල ශ්රවැය නිහෙ�ෝගී පස් නිර්මාණය ක�යිNEB මුල ශ්රවැය නිහෙ�ෝගී පස් නිර්මාණය ක�යි

1

2

3

නිහෙ�ෝගී පස්ක් නිර්මාණය ක�යි

NEB මුල ශ්රවැය ස්මඟ ස්්වැාභාාවික හෙලඩ හෙ�ෝග මර්ධනය  
පිළිබාඳ උදා��ණය. මිනහෙස්ෝටා විශ්ාවැ විදයාලහෙ� 
ඡාායාරූප අනුග්ර�හෙයනි.

NEB ස්මගNEB හෙනොමැතිවැ 



ඵලදායී බාාවැය  ඔප්පු ක� ඇතා. 
පිළිගන්නා පර්හෙ�ෂණ ආයතාන මගින්

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 



NEB හෙනොමැතිවැ NEB ස්මග NEB නිස්ා වැැඩි වුන අස්්වැැන්න 

ස්�ල් #96A 3.40 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 5.25 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.85 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #96B 2.20 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 4.25 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.05 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #136 3.88 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 6.24 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.36 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #137 3.08 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 5.22 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.14 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #145 2.40 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 4.90 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.50 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #166 3.43 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 5.05 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.62 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #167 3.68 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 5.33 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.65 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #170 4.39 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 5.46 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.07 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #173A 2.70 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.98 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.28 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #173B 2.45 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.35 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 0.90 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #175 5.93 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.25 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.32 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #181 6.36 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.14 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.78 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #182A 5.46 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.26 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.80 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #182B 5.88 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.93 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.05 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #182C 6.26 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.53 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.27 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #183A 5.80 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.91 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.11 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #183B 5.80 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.36 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.56 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #184 6.96 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.86 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.90 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #185 6.59 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.83 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 1.24 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #186 4.02 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 4.76 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 0.74 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #195A 5.13 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.82 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.69 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #195B 5.13 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.77 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.64 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #197 5.54 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.22 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.68 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #198A 5.60 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.48 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 2.88 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්�ල් #198B 5.60 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.75 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 3.15 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්ාමානය 4.71 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 6.84 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

වී ස්�ල් පර්හෙ�ෂණ අධයයන

හෙ�ක්ටයාර්යකට හෙටොන් 1-2 හෙටොන්  වැැඩිහෙයන්

ස්�ල් 
පර්හෙ�ෂණ අධයයන
ස්ම්පූර්ණ වැාර්තාා බාාගන්න
agmorinc.com/research.pdf

+ 2.13 හෙටොන් 
/ හෙ�ක්ටයාර්



ඉන්දුනීසියාහෙේ NEB හෙබාදා�රින්නන් වැන පීටී විල්මාර් 
හෙකමිකල් විසින් තා�වුරු කිරීහෙම් පරීක්ෂණ
සිදු ක�න ලදී 

හෙබාදා�රින්නා තා�වුරු කිරීහෙම් අත්�දා බාැලීම්

හෙ�ක්ටයා�යකට හෙටොන් 1.44 වැැඩිහෙයන් 

NEB හෙනොමැතිවැ NEB ස්මග NEB හෙවැතින් වැැඩි කිරීම

Saradan 7.60 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.17 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.57 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Wonoasri 9.85 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 12.15 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 2.29 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Pilangkenceng 7.40 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.09 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.69 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Dagangan 7.20 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.15 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.95 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Mejayan 6.33 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.23 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 0.90 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Sawahan 8.22 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.43 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.21 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Gemarang 8.18 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.59 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.41 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Pilangkenceng 7.23 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.68 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.45 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Jiwan 7.48 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.48 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 2.00 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Kare 8.89 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 10.08 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.19 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Pilangkenceng 6.57 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.53 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.96 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Balerejo 7.28 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 8.81 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.53 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Pilangkenceng 8.24 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.48 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.25 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Madiun 6.97 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.73 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 0.76 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Geger 7.93 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.25 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.32 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Balerejo 6.52 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.50 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 0.98 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Balerejo 6.28 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 7.37 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.09 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

Wungu 7.93 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 9.38 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් + 1.45 හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්

ස්ාමානය 
7.56 හෙටොන් / 
හෙ�ක්ටයාර්

9.00 හෙටොන් / 
හෙ�ක්ටයාර්

+ 1.44 හෙටොන් 
/ හෙ�ක්ටයාර්



වී ස්�ල්

වී ස්�ල්  වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

පදුරැ වැැඩි ප්රමණයක් ක�ල් වැැඩි ප්රමාණයක් වැැඩි අස්්වැැන්නක්

දින 30දී පදුරැ
අස්්වැනු හෙන�න 

අවැස්්ථාාහෙේදී පදුරු 
අස්්වැැන්න  හෙනළීහෙම්දී 

ශාාකහෙ� උස්
ක�ල්  ගණන

ධානය අස්්වැැන්න
හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 

අමතා� අස්්වැැන්න                   
හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්  

NEB හෙනොමැතිවැ 21.88 c 24.93 e 93.65 d 21.80 e 6.36 b -----

NEB ස්මග    27.45 a 34.38 a 101.23 a 28.30 a 8.14 a + 1.78

පදුරැ වැැඩි 
ප්රමණයක් 

1 – 2 හෙටොන් / 
හෙ�ක්ටයාර් 

වැැඩි අස්්වැැන්නක්

ක�ල් වැැඩි 
ප්රමාණයක්

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය

ස්�ල්



ස්�ල් බීජ (තාවැාන්)

හෙයදීමට ප�සුයි
එක කුඩා පැකට්ටුවැක්  

ඉසිනයට එකතු ක�න්න
කෘෂි �ස්ායනික ද්රවැය ස්මඟ අනුකූල හෙේ

බාැලීමට ප�සුයි 
හෙපහෙනන හෙේ   
හෙදය ස්තායකි 

වියදම අඩුයි
එක කුඩා පැකට්ටුවැකට 

හෙගොවියාහෙග් වියදම 
හෙඩොලර් 0.35 කි

උස්ස්් පරිණතා = නැවැතා සිටුවීමට දින 4 - 8 කට හෙප�

නැවැතා සිටුවීහෙමන් ඉක්මන් සුවැය ලබාා ගැනීම

හෙ�ෝග වැලට වැඩා ප්රතිහෙ�ෝධී වැන ශාක්තිමත් බීජ පැල

ස්�ල් බීජ පැල ස්ද�ා හෙ�ක්ටයා� 1 ක් ස්ඳ�ා අවැශාය වැන්හෙන් එක කුඩා පැකට් 3 ක් පමණි

NEB ස්මගNEB හෙනොමැතිවැ 



ඉරිඟු  වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

විශාාල පැල  
වැැඩි ජෛජවැ 
ස්්කන්ධයක්

1 – 2 හෙටොන් / 
හෙ�ක්ටයාර් 

වැැඩි අස්්වැැන්නක්

විශාාල ඉරිගු 
ක�ල් 

ඉරිඟු

ඉරිඟු (බාඩ ඉරිඟු)

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

විශාාල පැල විශාාල ඉරිගු ක�ල් වැැඩි අස්්වැැන්නක්
ශාාකහෙ� උස්           
හෙස්න්ටිමීටර්                     

ජෛජවැ ස්්කන්ධය               
g                   

ඉරිගු ක�හෙල් දිග               
හෙස්න්ටිමීටර්                    

ඉරිගු ක�හෙල් විෂ්කම්භාය                   
හෙස්න්ටිමීටර්                    

ධානය අස්්වැැන්න
හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර් 

අමතා� අස්්වැැන්න                   
හෙටොන් / හෙ�ක්ටයාර්  

NEB හෙනොමැතිවැ 206.98 d 6.49 e 17.97 e 4.71 e 6.07 g -----

NEB ස්මග    260.04 ab 7.87 ab 21.84 a 5.37 a 9.09 b + 3.02

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය



NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

තාක්කාලි  වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

හෙගඩි වැැඩි 
ප්රමාණයක්

30–45% 
ක වැැඩි  

අස්්වැැන්නක් 

හෙවැ�ඳපලට යැවිය 
�ැකි ප්රමාණය 

වැැඩියි

තාක්කාලි

එ�වැළු, පලතුරු

හෙගඩි වැැඩි ප් �මාණයක් වැැඩි හෙවැ�ඳාමක් පරිණතාභාාවැය අස්්වැැන්න

හෙගඩි  / 
හෙ�ක්ටයාර්

ස්ාමානයහෙයන් 
හෙගඩිහෙ�  බා�

අහෙලවි ක� 
�ැකි හෙගඩි 

අහෙලවි ක� 
හෙනො�ැකි හෙගඩි 

පරිණතා වීමට ගතා 
වැන  දින ගණන 

අස්්වැැන්න             
හෙටාන් / හෙ�ක්ටයාර්

අස්්වැැන්න             
වැැඩිවීහෙම් %

NEB හෙනොමැතිවැ 388,530 c 95.9 60.57 cd 14.00 ab 74.67 b 37.28 cd -----

NEB ස්මග    500,670 a 109.53 ab 100.20 a 9.43 c 72.33 b 54.82 a + 47%

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය



හෙගෝවැා වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

30–45% 
ක වැැඩි  

අස්්වැැන්නක් 

හෙවැ�ඳපලට  වැැඩි 
බා�ක්

හෙගෝවැා

එ�වැළු 
හෙගඩි, ළුණු බාල්බා 

වැැඩි හෙගඩි 
ප්රමාණයක්  

මියයෑහෙම් ප්රමාණය 
අඩුයි

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

වැැඩි හෙගෝවැ හෙගඩි 
ප්රමාණයක් 

හෙවැ�ඳපලට  යැවිය �ැකි වැැඩි  
බා�ක් 

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය

වැැඩි අස්්වැැන්නක්

හෙගෝවැ හෙගඩි / තාවැාන් අහෙලවි ක� �ැකි 
මුළු බා�

අහෙලවි ක� 
හෙනො�ැකි මුළු බා�

හෙගෝවැ හෙගඩිය 
ස්ෑදීමට යන  දින

අස්්වැැන්න             
හෙටාන් / හෙ�ක්ටයාර්

අස්්වැැන්න             
වැැඩිවීහෙම් %

NEB හෙනොමැතිවැ 55.00 b 46.56 f 4.56 a 32.83 a 29.47 -----

NEB ස්මග    58.33 a 78.99 a 1.60 b 29.33 c 49.37 + 73%

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය



එ�වැළු තාවැාන් වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

එ�වැළු තාවැාන්

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

එ�වැළු තාවැාන්

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය

දින 4 – 8 පමණ කලින් 

හෙ�ෝග විශාාල 
ප්රමාණයකට  
ප්රතිහෙ�ෝධි වීම 

විශාාල, ශාක්තිමත් බීජ පැ�

හෙේගවැත් හෙලස් නැවැතා 
සිටුවීහෙමන් පසු ය�පත් 

තාත්වැයට පත්වීම 

මුහෙල් බා�
නැවුම් බා�, බීජ පැ� 128 කි

හෙකො� වැල බා� 
නැවුම් බා�, බීජ පැ� 128 කි

මුළු ප්රමාණය 
නැවුම් බා�, බීජ පැ� 128 කි

NEB හෙනොමැතිවැ 48 ග්රැම් 180 ග්රැම් 228 ග්රැම්

NEB ස්මග    92 ග්රැම් 458 ග්රැම් 550 ග්රැම්



NEB ස්මග

මිදි  වැලින් ලැහෙබාන ප්රතිලාභා

වැැඩි පලතුරු 
ප්රමාණයක් 

30–45% 
ක වැැඩි  

අස්්වැැන්නක් 

හෙවැ�ඳපලට 
යැවිය �ැකි 

ප්රමාණය වැැඩියි

මිදි

එ�වැළු, පලතුරු

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

හෙගඩි වැැඩි ප්රමාණයක් හෙවැ�ඳපලට යැවිය �ැකි පලතුරු  ප්රමාණය වැැඩියි වැැඩි අස්්වැැන්නක්

මුළු අස්්වැැන්න ස්ාමානය හෙපොකුරු බා� 
(�ාත්තාල් / හෙපොකුරු)

හෙපොකුරු / මිදි NEB හෙවැතින් අමතා� 
අස්්වැැන්න

NEB හෙනොමැතිවැ 7.43 හෙටොන් /අස්්වැැන්න 0.47 56.38 -----

NEB ස්මග    9.79 හෙටොන් /අස්්වැැන්න 0.55 62.5 + 31%

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය



NEB හෙනොමැතිවැ NEB හෙනොමැතිවැ NEB ස්මගNEB ස්මග

NEB ස්මගNEB ස්මග

NEB හෙනොමැතිවැ NEB හෙනොමැතිවැ 

හෙචරි වැලින් ලැහෙබාන  ප්රතිලාභාය

30–45% 
ක වැැඩි  

අස්්වැැන්නක් 

හෙචරි

එ�වැළු, පලතුරු

වැැඩි පලතුරු 
ප් �මාණයක් 

හෙවැ�ඳපලට යැවිය �ැකි ප්රමාණය වැැඩියි උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය

වැැඩි 
අස්්වැැන්නක්

මුළු අස්්වැැන්න හෙශ්රේණිය 
(නැවුම්)

2 හෙශ්රේණිය 
(ස්ැකසුම්)

මුළු අහෙලවි 
ක� �ැකි 

අහෙලවි ක� 
හෙනා�ැකි (තාැලුණු )

හෙපොකුරු / මිදි NEB හෙවැතින් 
අමතා� අස්්වැැන්න

NEB හෙනොමැතිවැ 10.400 lb 8.239 lb 2.017 lb 10.256 lb 144 lb ----- -----

NEB ස්මග    13.727 lb 11.792 lb 1.757 lb 13.549 lb 178 lb දින 11 කට හෙප� + 32%

උස්ස්් 
පරිණතාභාාවැය

හෙගඩි වැැඩි 
ප්රමාණයක්

හෙවැ�ඳපලට යැවිය 
�ැකි ප්රමාණය 

වැැඩියි



NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

රුක් තාවැාන් වැලින් ලැහෙබාන  ප්රතිලාභා

රුක් තාවැාන් 

උස්ස්් පරිණතාභාාවැය
ක්හෙෂේත්ර ස්ැලසුම් කිරීම 

ස්ඳ�ා අඩු කාලයක් ගතා වීම

හෙ�ෝග විශාාල 
ප්රමාණයකට  
ප්රතිහෙ�ෝධි වීම 

විශාාල, ශාක්තිමත් බීජ පැ�

හෙේගවැත් හෙලස් නැවැතා 
සිටුවීහෙමන් පසු ය�පත් 

තාත්වැයට පත්වීම 

රුක් තාවැාන්
උස්ස්් පරිණතාභාාවැය

වැැඩි හෙකො� ප්රමාණයක් , දියුණු වැර්ධනයක් 
ශාක්තිමත් බීජ පැ�

වැැඩි හෙ�ෝග ප්රමාණයකට ප්රතිහෙ�ෝධීතාාවැය 

පත්ර  ගණන පත්රහෙ�   දිග
හෙස්න්ටිමීටර් 

පත්රහෙ� ප�ල
හෙස්න්ටිමීටර් 

උස්
හෙස්න්ටිමීටර් 

කඳ
හෙස්න්ටිමීටර් 

NEB හෙනොමැතිවැ 6.22 17.39 6.22 22.50 1.19

NEB ස්මග    8.00 21.13 7.10 27.78 1.34



NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

තා�වුරු කිරීහෙම් ක්හෙෂේත්ර පරීක්ෂණ

මියන්මා�හෙ� NEB හෙබාදා�රිනන්
තා�වුරු කිරීහෙම්  පරීක්ෂණ මියන්මා� AWBA ස්මූ�ය විසින් 
සිදු ක�න ලදී , මියන්මා�හෙ� NEB හෙබාදා�රිනන්



තා�වුරු කිරීහෙම් ක්හෙෂේත්ර පරීක්ෂණ

බාංග්ලාහෙේශාහෙ� NEB හෙබාදා�රිනන්
තා�වුරු කිරීහෙම්  පරීක්ෂණ උස්ස්් �ස්ායනික කර්මාන්තා (ACI) විසින්  සිදු 
ක�න ලදී  බාංග්ලාහෙේශාහෙ� NEB හෙබාදා�රිනන්

NEB ස්මගNEB හෙනොමැතිවැ 

NEB ස්මගNEB හෙනොමැතිවැ 



තා�වුරු කිරීහෙම් ක්හෙෂේත්ර පරීක්ෂණ

පිලිපීනහෙ� NEB හෙබාදා�රිනන් 
තා�වුරු කිරීහෙම්  පරීක්ෂණ අනුබාේධ උේභිද ස්ංස්ථ්ාාවැ විසින්  සිදු ක�න ලදී  පිලිපීනහෙ� NEB හෙබාදා�රිනන්

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 



තා�වුරු කිරීහෙම් ක්හෙෂේත්ර පරීක්ෂණ

ඉන්දුනීසියාහෙේ NEB හෙබාදා�රිනන්
තා�වුරු කිරීහෙම්  පරීක්ෂණ පීටී විල්මාර් හෙකමිකල් විසින් 
සිදු ක�න ලදී ඉන්දුනීසියාහෙේ NEB හෙබාදා�රිනන්



NEB කුඩා පැකට්
ද්රවැ NEB  පැකට් වැල ඇසුරුම් ක� ඇතා 
නිවැැ�දි මාත්රාවැ , භාාවිතාා කිරීමට සූදානම්

හෙයදීමට ප�සුයි
බාැක්පැක් ඉසිනයට කුඩා පැකට් එක් ක�න්න 
කෘෂි �ස්ායනික ද්රවැය ස්මඟ අනුකූල හෙේ

හෙයදීහෙම් විකල්ප
තාවැාන් වැලට හෙපොහෙ�ො� හෙයොදන අවැස්ථ්ාහෙේ 
දී , මුල් කපන අවැස්ථ්ාාහෙේ,ජලය හෙයොදන 
අවැස්ථ්ාාහෙේදී  ද NEB  හෙයදිය �ැකිය.

හෙයදීමට ප�සුයි

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 



NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 

වියදම අඩුයි 
(MSRP) අනුවැ හෙගොවියට එක පැකට්ක් එකකට 
වැැය වැන්හෙන් හෙඩොලර් 0.35 ක් පමණි

ආ�ම්භා කිරීමට ප�සුයි
හෙගොවියාට පුළුවැන් NEB  වැල බාලය $1 USD වැහෙග් පුංචි 
මුදලකට ලබාා ගන්නා (මුළු කන්නය පු�ාම ලබාා ගන්න)

හෙපහෙනන හෙේ  හෙදය ස්තායකි 
එමඟින් විශා්වැාස්ය වැැඩි වැන අතා� භාාවිතාය වැැඩි 
කිරීමට හෙ�ේතු හෙේ (විකුණුම් වැර්ධනය)

වියදම අඩුයි 



සුවිහෙශාේෂී හෙබාදා�ැරීම

ඉ�� නවැ තාාක්ෂණය

දිගුකාලීන, ආ�ක්ෂිතා හෙවැ�ඳහෙපොල

ඉ�� වැර්ධන අංශා

NEB මුල ශ්රවැය
AGMOR INC විසින් නිෂප්ාදනය ක�න ඇමරිකානු තාාක්ෂණය  

මුල ශ්රවැය ගැලීහෙම් තාාක්ෂණහෙ� පුහෙ�ෝගාමීන්

RootExudates.com
info@rootexudates.com

NEB ස්මග NEB හෙනොමැතිවැ 


