ිදෂයය: ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය - 13 පරණිය
නිපුණතාව: 02
නිපුණතා මට්ටම:
2.1 - ශ්රී ලාවාපේ ්ර්කවව ව වගදගත් වන දගව ිදප ෂ
2.2 - දගව ෙදම් කිරීපම් හා ෙරිරක්ෂණය කිරීපම් ක්රම
2.3 - දගව පරණිගත කිරීම
2.4 - වනමිතිය
2.5 - දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන නිෙදවීපම් තාක්ෂණ ශිල්ෙ ක්රම

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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13.1 ශ්රී ලාවාපේ ්ර්කවවව වගදගත් වන දගව ිදප ෂ

1

ොඩම: දගව හා දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන

02. දගව හා දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන
2.1 ශ්රී ලාවාපේ ්ර්කවවව වගදගත් වන දගව ිදප ෂ



Ply wood
Chip Board
Hard Board
MDF Board
එපලස ිදිදධ වාර්ය සඳහා පයොදා ගන්නා දගව ිදප ෂයන් එහි ෙවතින ලක්ෂණ අනුව ්ර්කවව
වටිනාවම තීරණය වළ හගකි ය. එපලස ්ර්කවවව වගදගත් වන දගව ිදප ෂ හඳුනා ගගනීම සඳහා එම
දගවවල ෙහත ලක්ෂණ ාිදත වරයි.
 ප ෞතිව ලක්ෂණ
 ජවරම
 වයනය
 දගව රූොවාරය
 වර්ණය
 ඝනත්වය හා ිදශිෂ්ට ගුරුත්වය
 ලාක්ෂණිව සුවඳ

පත්ක්ව

පවොස්

මපහෝගනී

ලුණුමිපදල්ල

බුරුත

වළුවර

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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අතීතපේ සිට ම වටිනා දගව පිළිබඳ ව ශ්රී ලාවාව රසිද්ියයක් සසිලීය. ලාවාපේ ඒව පුද්ගල දගව
ෙරිප ෝෛනය සහළ අගයක් ගන්නා අතර ිදිදධ දගව නිෂ්ොදන හා දගව සඳහා සල්ලුම වගඩි ව පයන්
ම ෙවතින්පන් වඳන් ව පයන් ය. මීට අමතරව සරූ දගව සඳහාත් වඩදාසි සඳහාත් වගට වණු ්දිය
සඳහාත් ලාවාව තුළ සගලකිය යුතු සල්ලුමක් ෙවතියි.
දගව යනු ාවවල වපඳන් පහෝ අතුවලින් පහෝ ලබා ගන්නා දෘඪ තන්තුමය ද්රවයයකි.
සහත දගක්වූ දගව සල්ලුම අතරින් සරූ දගව පහෝ තුනී ලෑලි ව පයන් ෙවතින දගව නිෂ්ොදන, ිදිදධ
අපනකුත් නිෂ්ොදන සඳහා පයොදා ගනියි. උදා :- ගෘහ ාණ්ඩ, බිත්ති වබඩ්, ෙඩිපෙල සඳහා, බිම
ඇතිරීමට, සිිදලිම් ්දියට
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යාන්ත්රිව ලක්ෂණ
 ඇණ ගගසීපම් හගකියාව
 නගමීමට ඇති හගකියාව
 ඇදීමට ඇති හගකියාව පහෝ සම්පිඩනයට ඇති හගකියාව
 වල් ෙගවගත්ම
්ර්කවව වටිනාවමක් ඇති දගව වර්ගීවරණය සඳහා ෙහත නිර්ණායව ාිදත වරනු ලගපේ.
 උද්භිද ිදදයාත්මව වර්ගීවරණය
 ගති ලක්ෂණ අනුව වර්ගීවරණය
 ිදප ෂ වාර්ය අනුව වර්ගීවරණය
 සුලබතාව හා ාිදතය අනුව වර්ගිවරණය

අමතර දගනුමට



ලාවාව තුළ දගව වර්ගීවරණය, සුලබතාව හා ාිදතය අනුව සිදු වරයි. පමම වර්ගීවරණපේ
දී දගවය අයත් වන ොතිය ලගපබන දත්ත අනුව පවනස් පේ. උදා :- එක් වාලයව දී
සුප ෝෙප ෝගී ෙන්තියට අයත් වූ දගවයක් ොරිප ෝගිව ාිදතය හා සුලබතාව මත ෙසු
වාලයව ඊළඟ ෙන්තියට අයත් ිදය හගකි ය.
1. අති සුප ෝෙප ෝගී - වළුවර, නගදුන්, පත්ක්ව
2. සුප ෝෙප ෝගී - මපහෝගනී, පවොස්, හල්මිල්ල, බුරුත
3. ිදප ෂ ෙන්තිය ( සහළ ) - පවොපහොඹ, ෙලු, සූරියමාර
4. ිදප ෂ ෙන්තිය - යුවගලිප්ටස්, කුඹුක්
5. ෙළමු ෙන්තිය - පහොර, පදල්, මාදන්, දඹ, නා
6. පදවන ෙන්තිය - පගොඩෙර, ගිනි සපු, ඇහගල, හවරි නුග
7. තුන්වන ෙන්තිය - රබර්, ලුණුමිපදල්ල, සබුක්කු, ඇපක්සියා, ෙයිනස්
8. තුන්වන ෙන්තිය ෙහළ - ඇට්පටෝනියා

්ර්කවව වටිනාවමක් ඇති දගව වර්ගීවරණ සඳහා බහුලවම පයොදා ගගපනන වර්ගීවරණය වනුපේ
ගති ලක්ෂණ අනුව වර්ගීවරණයයි. එම වර්ගීවරණය සඳහා ඝනත්වය හා වල් ෙගවතීපම් ගුණය
යන ප ෞතිව හා යාන්ත්රිව ලක්ෂණ ෙදනම් වරගනියි.



ිදයළි දගව වගබගල්ලව ජසල බිත්ති හා ජසල කුහර පහෝ අඩාගු අතර එම ජසල කුහර තුළ වාතය
පහෝ මගලියම් වගනි ද්රවය අඩාගු පේ. එපලස ෙවතින දගව වගබගල්ලව එම ජසල හා වාත අවවා
අතර ඇති අනුොතපේ පවනස අනුව දගවවල ඝනත්වය තීරණය පේ.



ඒ අනුව ෙවතින දගව ාව ිදප ෂවල ඝනත්වය 160 – 1250 kgm-3 අතර අගයක් ගනියි.



සහත දගක් වූ ජසල කුහර සහ අන්තර් ජසලීය අවවා පනොසගලකූ ිදට දගවවල ඝනත්වය
සාමානයපයන් 1000 kgm-3 ක් ෙමණ පේ. දගව සමන්ිදත වන වාහිනී, මෘදුස්තර තන්තු, ජසල
බිත්තිපේ ඝනවම හා පරසන වගනි ිදිදධ තගන්ෙතු දගවවල ඝනත්වය පවපරහි ඍජුව ම බලොයි. ඒ
අනුව එවම ගසව වුව ද දගව ලබාගන්නා ස්ථානය අනුව දගවවල ඝනත්වය පවනස් පේ. එනම්, ගසව
මුපල් සිට සහළට යන ිදට දගවවල ඝනත්වය අඩු පේ.
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අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර



පමපලස දගවවල ඝනත්වය සලවා බලා ්නයන දගව වර්ග ( උදා :- පවම්ෙස්, බලවු, පරඩ් බලවු,
තුලාන්, පවවපටෝන්) වර්ගීවරණය වරනු ලබයි. පම් අවස්ථාපේ දගවවල පතතමන රති තය 10
පලස සළවයි.
උදා :- සතා තද / දෘඩ දගව (800 -1200 kgm-3 )
මධයම රමාණපේ තද / දෘඩ දගව
සගහගල්ලු දගව
මෘදු දගව ( 200 kgm-3 ට අඩු )
ලක්ෂණය
වඩදාසි

දෘඩ දගව
ගෘහ ාණ්ඩ සඳහා

ඝනත්වය

160 – 720 kgm-3

720 – 1200 kgm-3

්ර්කවව වටිනාවම

සාපප්ක්ෂව අඩු ය.

සාපප්ක්ෂව සහළයි

වර්ධන ශීඝ්රතාව
ගින්නට ඔපරොත්තු දීම
නිදසුන්

වගඩි ය.
අඩු ය.
පක්තුධර ාව
ලුණුමිපදල්ල
ඇල්බීසියා

ාිදතය

මෘදු දගව

අඩු ය.
වගඩි ය.
ෙළල් ෙත්ර ාව
බුරුත
වළුවර
අඹ
පවොස්
අ යන්තර ෙටව සගලගස්ම හා ෙරිවහනය සඳහා වාහිනී නගත. ෙරිවහනයට වාහිනී
ෙත්රවල ස්ව ාවය
ඒ පවනුවට වාහවා ඇත. ෙළල් ෙත්ර ඇත.
සිහින් පවඳි වගනි ෙත්ර ඇත.







 ්තනය රබලතාව ( Tensile Strength )
්තතියක් යටපත් පනොඇදී සිටීමට ඇති හගකියාව
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දගවවල ඝනත්වය වගඩිවන ිදට ක්තිය වගඩිවන බව සාමානය වරුණකි. එයට පහතුව නම් ඝනත්වය
වගඩි දගවවල ජසල බිත්තිවල ඝනවම සහළ බගිදනි.
දගවවල ෙවතින පමම ක්තිමත් ාවය ිදිදධ ්වාරවලින් ෙවතින අතර, එම ්වාර ඒවායින් නිමි
ාණ්ඩ නිෂ්ොදනපේ දී ඒවා ිදිදධ අයුරින් රපයෝෛනවත් පේ.
ඒ අනුව දගව වගබගල්ලව ක්තිමත් බව යන්න ෙහත අයුරින් හගඳින්ිදය හගකි ය.
“බාහිරින් ලබා පදන බලයක් නිසා දගව වගබගල්ලක් හගඩය සහ රමාණය පවනස් පනොවී ෙගවතීපම්
හගකියාව දගව වගබගල්ලව ක්තිය නම් පේ.”
දගව වගබගල්ලව එව ක්ති ්වාරයක් සතා සහළ මට්ටමව ඇති ිදට පවනත් ක්ති ්වාරයක්
දුර්වල මට්ටපම් තිබිය හගකි ය. එබගිදන් අවස්ථාවට පහෝ අව යතාවට ගගලපෙන ක්ති ්වාරය
සුදුසු ෙරිදි ෙගවතීම වගදගත් පේ.
දගව වගබගල්ලව ෙවතින ක්ති ්වාර සඳහා උදාහරණ ෙහත ෙරිදි දගක්ිදය හගකි ය.
 සම්පීඩව රබලතාව ( Compressive Strength )
පතරපීමක් යටපත් වගඩීයාමට දක්වන ිදපරෝධය
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ඇත.
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 රූෙණ රබලතාව ( Shear Strength )
දගව වගබගල්ල එක් පවොටසකින් අපනක් පවොටස ලිස්සා පවන් වීමට දක්වන රතිපරෝධය

 නමය රබලතාව ( Bending Strength )
බරක් යටපත් පනොවගඩී නගමීමට ඇති හගකියාව
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්ර්කවව වටිනාවමක් ඇති දගව වර්ගීවරණයට පයොදාගත හගකි මීළඟ නිර්ණායවය වනුපේ ඒවා
ාිදත වන ිදප ෂ වාර්යය අනුව වර්ගීවරණයයි. ඒ අනුව එදිපනදා ාිදතපේ ෙවතින දගව වර්ග
ෙහත ෙරිදි වාර්යය අනුව වර්ගීවරණය වළ හගකි ය.
1. සදිකිරීම් සඳහා පයොදා ගන්නා දගව
පම් සඳහා පයොදා ගන්නා දගව ක්තිමත් වල් ෙගවගත්පමන් වගඩි ඒවා ිදය යුතු අතර, දික් වූ සරූ
දගව ලබා ගගනීපම් හගකියාව තිබිය යුතු ය. එම වඳන් පබොපහෝිදට ඝෘජු ජවරමකින් යුක්ත පේ.
උදා :- කුඹුක්, සුරියමාර, ෙලු, මී, මිල්ල, පවොස්, පහොර, සයුවගලිප්ටස්
2. ගෘහ ාණ්ඩ සඳහා පයොදා ගන්නා දගව
හගකිළීම අඩු අලාවාර ජවරම් සහිත ෙහසුපවන් හගඩ කිරීම් වළ හගකි නිමාවක් ගත හගකි හා
බරින් අඩු දගව පම් සඳහා පයොදා ගනියි.
උදා :- පත්ක්ව, මපහෝගනී, සුරියමාර, හල්මිල්ල, බුරුත, නගදුන්, ගම්මාළු, පවොස්
3. යටිතල ෙහසුවම් සඳහා පයොදා ගන්නා දගව
වගටවණු, ිදදුලි වණු, සිල්ෙර ්දියට පයොදා ගන්නා දගව පම් යටතට ගගපන්. වල් ෙගවගත්පමන්
වගඩි ෙරිරක්ෂණ හගකියාව සහිත ක්තිමත් බිදන් වගඩි දගව පම් සඳහා පයොදා ගත හගකි ය.
උදා :- සයුවගලිප්ටස්, ෙයිනස්
4. සන්ධන සඳහා ාිදත වන දගව
ෙහසුපවන් ඇිදපලන සුළු, දුර්ගන්ධපයන් පතොර, දුම් / අළු රහිත දගව වර්ග පම් සඳහා පයොදා
ගනියි.
උදා :- සයුවගලිප්ටස්, ග්ලිරිසීඩියා, රබර්, ඇපක්ෂියා, ඇල්බීසියා
5. ිදසිතුරු ාණ්ඩ සඳහා වන දගව
පම් සඳහා අව යතාව අනුව ිදිදධ දගව වර්ග ාිදත වළ හගකි ය.
උදා :- පත්ක්ව, වළුමගදිරිය, පවොස්, වළුවර, වදුරු, රුක්අත්තන
6. වඩදාසි වර්මාන්තය සඳහා ාිදත වන දගව
පම් සඳහා බහුලව ෙයිනස් වගනි මෘදු දගව වර්ග ාිදත වන අතර ඇපක්ෂියා වගනි දෘඩ දගව වර්ග
ද පේවගල්, සලුක් ්දී ඒව බිෛ ෙත්රී ාව ද ාිදත වරයි. පමම දගව වර්ගවල පරසින අඩුපවන්
තිබීම, සහළ පසලියුපලෝස් රමාණයක් තිබීම හා ගගට රහිත වීම වඩා සුදුසු පේ.
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ඇගයීම
1. ්ර්කවව ව වගදගත් දගව ිදප ෂ හඳුනා ගගනීමට පයොදා ගන්නා දගවවල රධාන ලක්ෂණ 3 සඳහන්
වර ඒ සඳහා උදාහරණ 2 බගගින් ලියන්න.
2. දගවයව ගති ලක්ෂණ අනුව සිදු වරන වර්ගීවරණය සඳහා පයොදා ගන්නා ලක්ෂණ පමොනවාද?
3. දගවවල ඝනත්වය තීරණය වරන සාධව පමොනවාද?
4. දගවවල ඝනත්වය මත දගව වාණ්ඩ වරනු ලබන රධාන ්වාර පදව නම් වර එම දගවවල
ලක්ෂණ සාසන්දනය වරන්න.
5. දගවයව " ක්තිමත් බව" යනු කුමක්ද?
6. දගව වගබගල්ලව ෙවතින ක්ති ්වාර සඳහන් වරන්න.
7.

ාිදත වන ිදප ෂ වාර්යය අනුව දගව වර්ගීවරණය වළ හගකි ්වාර පමොනවාද? එම එක් එක්
්වාරයට අදාළ දගව වාණ්ඩපේ දගවයව තිබිය යුතු ලක්ෂණ 2 ක් බගගින් ලියන්න.

2.2 දගව ෙදම් කිරීපම් හා ෙරිරක්ෂණය කිරීපම් ක්රම
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දගව මඟින් ිදිදධ නිෂ්ොදන සගවසීම උපදසා ඒවා ෙදම් කිරීම සතා වගදගත් පේ. එයට පහතුව නම්
ෙදම් කිරීමකින් පතොරව දගව ාිදත කිරීපම් දී ඒවාපේ වල්ෙගවගත්ම අවම වන පහයිනි.
දගව ෙදම් කිරීපම් මුලධර්මය වනුපේ, දගවවලට අවම හානියක් සිදු වන ෙරිදි එම දගව වගබගල්පල්
අඩාගු ෛල මට්ටම අඩු කිරීමයි.
දගව ිදිදධාවාර හගඩවලින් සමන්ිදත ජසල ිද ාල ගණනක් එවට එක් වී ෙටව සෑදීපමන්
නිර්මාණය වී ඇත. ෛලය එම ජසල තුළ ්වාර 2 වට ෙවතී.
1. බගඳුණු ෛලය ( Bound Water )
- දගවවල ජසල බිත්තින්හි අඩාගු ෛලයයි.
- අවප ෝෂණපේ දී ෙළමු ව ඇතුළු වන හා පිට වන ිදට දී දී අවසාන ව පයන් පිට වන්පන්
පමම ෛලය ්වාරයයි.
- නමුත් පමම බගදුණු ෛලය සවත් වුවපහොත් ජසල බිත්තිවල හගඩය පවනස් වන නිසා දගවපේ
හගඩය පවනස්ව දගව හගකිපළයි.
2. නිදහස් ෛලය ( Free Water )
- ජසල බිත්තිවලින් වට වූ ජසල කුහරපේ ෙවතී.
- පමම ෛලය බගඳුණු ෛලයට ෙසුව ාව ජසලය තුළට ඇතුල් වන අතර පිටවීපම් දී ෙළමුව
පිටපේ.
- පමම නිදහස් ෛලය සවත්වීම දගවවල හගඩය පවනස් වීමට බල පනොොයි.
Page
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නිදහස් ෛලය(Free Water)

බගඳුණු ෛලය (Bound Water )



සහත දගක්වූ ෛල ්වාර සවත් වීම නිසා හගකිලීමක් සිදු වනවා පමන්ම අනව ය පලස දගවවලට
ෛලය උරා ගගනීම නිසා දගව රසාරණයක්ද සිදු ිදය හගකි ය. එම හගකිලීම් පහෝ රසාරණය වීම් වපඳ
වර්ධන වළලු ඔස්පස ( දළ ව පයන් 8 ) පහෝ වපඳ අරීයව ( දළ ව පයන් 4 ) පහෝ වඳ දිපග්
( දළ ව පයන් 0.3 ) පහෝ සිදු ිදය හගකි ය.



දගව ෙදම් කිරීමට රථම එම දගව වගබගල්පල් අඩාගු ෛල රති තය දගනගගනීම ෙදම් කිරීම ෙහසු
වරවයි. ෙහත සමීවරණය ාිදත වර දගව වගබගල්ලව අඩාගු ෛල රති තය නිර්ණය වළ හගකි ය.

ෛල රති තය

සහත ්වාරයට නිර්ණය වරගත් ෛල රති තය ෙදම් කිරීපම් දී ක්රමපයන් සවත් වීමට සඩ පදන
අතර පමම පතතමන රති තය සවත් වන රමාණය, ගත වන වාලය අනුව පවනස් ිදය හගකි ය. එය
ෙහත රස්තාරපේ ෙරිදි දගක්ිදය හගකි ය.
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දගවවල අඩාගු
ෛල රමාණය

වාලය
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=

දගව වගබගල්පල්
−
දගව වගබගල්ල උඳුපන්
්රම් ව ස්වන්ධය
ිදයළා ගත් ෙසු ස්වන්ධය
x 100
දගව වගබගල්ල උඳුපන් ිදයළා ගත් ෙසු ස්වන්ධය





 අමු අවස්ථාව ( green )
පමම අවස්ථාපේ දගවවල ිද ාල ෛල රමාණයක් තිපේ. දගව වපඳ අඩාගු ෛල රමාණය ාව
ිදප ෂය, ඵලය, අරටුව, ාවපේ ිදිදධ උස මට්ටම්, සෘතු පවනස් වීම් අනුව ිදචලනය පේ. පමම
අවස්ථාව දගවවල බගඳුණු හා නිදහස් යන ්වාර පදවර්ගපේම ෛලය ඇති අතර නිදහස් ෛලය
සවත් වීපම් ්රම් ය පම් සමඟම ෙටන් ගනියි.
 FSP – Fiber Saturation Point / තන්තු සාතෘප්ත අවස්ථාව
පම් අවස්ථාව වනිදට දගවවල අඩාගු නිදහස් ෛලය සම්පුර්ණපයන් සවත් වී ඇති අතර බගඳුණු
ෛලය උෙරිම ව පයන් ඇත. එම නිසා දගවවල හගඩය පවනස් වීම පමම අවස්ථාව දක්වා සිදු
පනොපේ. පමම අවස්ථාපේ දගවවල ෛල රති තය 20 -40 දක්වා අතර රමාණයකි.
 EMC – Equilibrium Moisture Content / සමතුලිත පතතමන රමාණය
යම් උෂ්ණත්වයක් හා ්ර්ද්රතාවයක් යටපත් දීර්ඝ වාලයක් දගව වාතයට නිරාවරණය වළ ිදට
දගවවල සිට වාතයට පහෝ වාතපයන් දගවවලට තවදුරටත් ෛලය ගමන් කිරීමක් සිදු පනොවන
අවස්ථාපේ දගවවල අඩාගු ෛල රමාණය පමපලස හඳුන්වයි. ිදිදධ රටවල පද් ගුණිව තත්ත්ව
අනුව EMC අගය පවනස් වන අතර ලාවාපේ දී එය 12 - 18 අතර රමාණයක් පේ. පමම
අවස්ථාපේ බගඳුණු ෛලය යම් රමාණයක් සවත් වී ෙවතින නිසා හගඩය තරමක් පවනස් ිදය හගකි
ය. දගව ෙදම් කිරීපම් දී ඒවාට අවම හානියක් වන ෙරිදි ෛලය සවත් වළ යුතු සීමාව වන්පන් පමම
EMC අගයයි.
සහත ්වාරපයන් දගව ෙදම් කිරීපම් ිදිදධ අව යතා ෙවතියි. එනම්,
1. දගව ිදනා වීම ොලනය වීම හා සාරක්ෂණය වීම
2. දගවවල සිදු වන අනව ය හගකිලීම හා රසාරණය වගළගක්වීම
3. දගවවලට හානි වරන ජිිදන්පග් ක්රියා ොලනය කිරීම උදා :- දිලිර
4. දගව රවාහනය ෙහසු වීම ( ෛලය සවත් වීම නිසා බර අඩු වීපමන් )
5. යන්ත්ර මඟින් වගඩ කිරීමට ෙහසු වීම
6. දගව ෙරිහරණය ෙහසු වීම
7. දගවවල ක්තිය වගඩි වර ගගනීම
8. දගවවලට නිමාවක් ලබා දීම ෙහසු වීම උදා :- ඔෙ දගමීම, වර්ණ දීම
දගව ෙදම් කිරීම සඳහා බලොන සාධව සළවා බලමින් අව යතාවට අනුව ිදිදධ ෙදම් කිරීපම් ක්රම
හරහා දගව ෙදම් වළ හගකි ය.

දගව ෙදම් කිරීම
ස්වා ාිදව ( Natural )

වෘත්රීම / යාන්ත්රිව (Artificial / Mechanical)
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1. උදුපන් ිදයළීම ( Kiln Drying )
2. රසායනිව ද්රවය මඟින්
3. ෛල වාෂ්ෙ මඟින්
4. ිදදුත් බලය මඟින්
5. පර්ඩිපයෝ තරාග ්ධාරපයන්
6. රික්ත ක්රමය මඟින් (Vacuum drying)
සහත ක්රම අතරින් ශ්රී ලාවාපේ බහුලවම ාිදත වන්පන් වාතපේ ිදයළීම හා උඳුන් තුළ ිදයළීම යන
ක්රමයි.
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1.වාතපේ ිදයළීම ( Air Drying )

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

 වාතපේ ිදයළීම
- ගෘහශ්රිතව ද පමපලස දගව ෙදම් කිරීම නිතර ාිදත වරයි. සතා සරල ක්රමයකි. ෙවතින
උෂ්ණත්වය හා ්ර්ද්රතාව යටපත් දගව සාමානය පසවණ සහිත ස්ථානයව පගොඩ ගසා තබා ෛලය
සවත් වීමට සලස්වයි.
- පමම ක්රමපේ දී දගවවල පතතමන රමාණය 20 - 28 දක්වා අඩු වරගත හගකි ය.
- පමපලස දගව පගොඩ ගසා මාස කිහිෙයක් තගබීපමන් දගව වගබගල්ල EMC තත්වයට ෙත්පේ.
- සරූ දගව හා සරා පනොමගති දගව පමපලස ෙදම් වළ හගකි ය. පමහි දී සරූ දගව ිදිදධ ක්රමවලට
පගොඩ ගසා වාතය තුළ ිදයළීමට සඩ හරියි.
- සරා පනොමගති දගව පලස ිදදුලි සගෙයුම් වණු හා වම්බි වණු පමපලස ෙදම් වරයි. එහි දී ඒවාපේ
පෙොත්ත සවත් වර පෙොළව මට්ටමින් පසන්ටි මීටර් 10ක් ෙමණ සහළින් සදි වළ පේදිවාවක්
මත රතිිදරුද්ධ අතට ස්කවර පලස පගොඩ ගසා ිදයළීමට සඩ හරියි.
පසවණ සගෙයීමට වහලය

පගොඩ ගසා ඇති දගව

දගව අතර වායු සාසරණය වීමට තබා ඇති 15x15 mm
රමාණපේ පවෝටු

්ධාරව
දගව වාතපේ ිදයළීපම් වාසි හා අවාසි ෙහත
ෙරිදි දගක්ිදය හගකි ය.
ව
වාසි - ෙරිසර හිතවාමී පේ.ලී ෙටිය

වටිනාවපමන් වගඩි උෙවරණ අව ය පනොවීම
අඩු තාක්ෂණිව දගනුමකින් සිදු වළ හගකි ය.
අවාසි - ිදයළීපම් ශීඝ්රතාව අඩු නිසා වගඩි වාලයක් ගත පේ.
වගඩි සඩ රමාණයක් අව ය පේ.
අවසන් පතතමන රති තය ඒවාවාර ව ෙවත්වා ගගනීම අෙහසු වීම
වෘමි හා අනිකුත් හානිවර සතුන්පග් බලෙෑම සහළ වීම
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 උදුන් මගින් ිදයළීම
- උෂ්ණත්වය, පතතමනය හා වාතය සාසරණය ොලිත තත්ත්ව යටපත් සිදුවන කුටියක් තුළ දගව
ෙදම් කිරීම පමමඟින් සිදු පවපර්.
- පමහිදී සූර්ය තාෙ උදුන් හා සම්මත උදුන් පලස රධාන උදුන් වර්ග 2ක් ාිදත පේ.
- සුර්ය තාෙ උදුන්වල දී ිදප ෂ පෙොලිතින් වර්ගයක් ාිදත වර සුර්ය ර ්මිය උදුන් තුළට ඇද
ගන්නා අතර එම ිදප ෂ පෙොලිතින් වර්ගපයන් ඇදගත් එම තාෙය නගවත පිටතට යගවීම
ොලනය පවපර්.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

- සම්මත උදුන්වල දී වාතපේ පතතමනය, උෂ්ණත්වය හා වායු සාසරණය යන සාධව අව ය
රමාණයට ොලනය වළ හගකි අතර ඒ නිසා සතා සක්මනින් දගව ිදයළා ගගනීමට හගකි පේ.
එපසම වාතපේ ිදයළීපම් දී ඇතිවන පදෝෂ අවම වර ගගනීමට ද හගකි ය.

- දගව උදුපන් ිදයළීපම් වාසි හා අවාසි ෙහත ෙරිදි දගක්ිදය හගකි ය.
වාසි - ිදයළීපම් ක්රියාව සක්මනින් සිදු වන නිසා ගතවන වාලය අඩු ය.
වාතපේ ිදයළීපම් ක්රමයටත් වඩා ෛල රති තය ොලනය වළ හගකිවීම
දගවවල පදෝෂ ඇති වීම අවම වීම
අවාසි - ිදයදම අියව වීම
පුහුණු රමය අව ය වීම
සන්ධන පහෝ ිදදුලිය අව ය වීම
දගව ෙදම් කිරීපම් දී ඇති වන පදෝෂ / දගව ිදවෘති වීම
- දගවවල පදෝෂ සගළකීපම් දී දගව ගගටවලින් ඇති වරන පදෝෂවලට ෙසුව වඩාත් ම පදෝෂ ඇති
වරනුපේ නිවගරදි ව දගව ෙදම් පනොකිරීපමනි.
- දගව ෙදම් කිරීපම් දී දගව වගබගල්ලව සගම දි ාවක් ම ඒවාවාරී ව ිදයළීමට හගකිලීමට ාෛනය
පනොපේ. බාහිර ස්ථර, අ යන්තර ස්ථරවලට වඩා පේගපයන් ිදයළීමට ාෛනය පේ. එිදට දගව
තාවවාලිවව පහෝ ස්කවරව ිදවෘති වීමට ලක්පේ.

මතුපිට සරි තගලීම්

අ යන්තර සරි තගලීම්

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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1. සරිතගලීම් ( Crack )
දික් අක්ෂය ඔස්පස දගව ෙටව පහෝ තන්තු පවන් වීම පමහි දී සිදු පේ. එපහත් පමම තන්තු
පවන්වීම එක් මුහුණතව සිට අපනක් මුහුණත දක්වා වයාප්ත පනොපේ.

Page



2. ෙගලුම් ( Split )
පමහි දී දගව ෙටව පහෝ තන්තු පවන් වීම එක් මුහුණතව සිට අපනක් මුහුණත දක්වා ෙගතිරී ඇත.
එපසම පමම පවන් වූ තන්තු නගවත සම්බන්ධ වීමක් ද සිදු පනොපේ.

3. ෙටව පවන් වීම ( Shake )
ිද ාල ෙගලුම් පම් යටතට ගගපන්. දගව පහළීම පහෝ ගපස අ යන්තර පීඩනය පමම තත්වයට
පහතු පේ. ෙටව පවන් වීම පදයාවාරයවට සිදු ිදය හගකි ය.
 වපඳ මජ්ෛාපේ සිට බාහිර පදසට අරීයව පවන්වීම ( Radial shake )

හදවත් හගඩය



තරු හගඩය

වර්ධව වළලු පවන් වීම ( Tangential shake )

පවෝප්ෙ හගඩය

මුදු හගඩය
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4. දගව ඇද ගගසීම (Warping)
දගව පවොටසව ්රම් ව තලපයන් පවනස් වීම පමයට පහතු පේ. පබොපහෝ ිදට දගව ිදයළීපම්
දී සිදුවන පමය ්වාර කිහිෙයවට පහෝ ඒවාපේ සාපයෝෛන තත්ත්වයක් පලස ෙගවතිය හගකි ය.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

පබොකු ගගසීම (Cupping) - සරූ දගව
පවොටසව ෙළල් තලය ඔස්පස සිදුවන
වක්රවීමයි.
ii. දුනු හගඩයට නගමීම (Bowing) - සරූ
දගවවල දික් අක්ෂය ඔස්පස සිදුවන
වක්රතාව පමයට පහතු පේ.
iii. වවය (Spring / Crook) - සරූ දගවවල
දික් අක්ෂය ඔස්පස සිදුවන ිදවෘතියයි.
පමහි දී දගවපේ සමතල හගඩයට
හානියක් සිදු පනොපේ.
iv. ඇඹරීම ( Twisting )
දගව වගබගල්ලක් පහෝ සරූ දගව
පවොටසක් ිදයළීපම් දී එහි දික් අක්ෂය
ඔස්පස
සර්පිලාවාර
්වාරයට
ඇතිවන ිදවෘතිය පේ. දගව වගබගල්පල්
සගම
රපද් යක්ම
ඒවාවාර
ඝනත්වයකින් පනොමගති වීම පමයට
පහතුවයි. ිදයළන අවස්ථාපේ දගව
අට්ටි මත බරක් තගබීපමන් පහෝ
ක්රමානුකුලව දගව ඇසිරීපමන් පමම
පදෝෂය අවම වර ගත හගකි ය.
5. සම්පීඩන ිදවලනය
දගඩි සුළා හා වර්ධන ්තතිය ( Growth Stress ) පහතුපවන් ජවරම හරහා සිදුවන පුපුරා
යෑමක් පමයට පහතු පේ. පමහි දී තන්තු හරස් අතට වගඩීමට ද ලක් පේ.
i.

සම්පීඩන ිදවලනය




බාහිරින් ඇතිවන යාන්ත්රිව බලෙෑම්වලට අමතර ව පවනත් ිදිදධ පහතූන් නිසා ද දගව ිදනා පේ.
උදා :- දිලීර ්සාදන
පේයන්පගන් සිදුවන හානි
වෘමින්පගන් සිදුවන හානි
 පමපලස සිදුවන හානි වළක්වා ගගනීමට දගව ෙරිරක්ෂණය වළ යුතු පේ. ඒ අනුව, දගව
ෙරිරක්ෂණය කිරීම යනු,
ජෛවීය දගව ිදනා වාරවවලින් හා බාහිර අහිතවර ෙරිසර තත්ත්වවලින් දගවවලට සිදුවන
හානිය රසායන ද්රවය ාිදතපයන් අවම කිරීම පහෝ ඒ්් වාට රතිපරෝියතාවක් ඇති කිරීමයි.
දගවවල ජෛවීය ිදනා වාරවවලට හා බාහිර අහිතවර ෙරිසර තත්ත්වවලට ඇති රතිපරෝීතාව
දියුණු කිරීමට ාිදත වළ හගකි රසායන ද්රවය දගව ෙරිරක්ෂව පලස හඳුන්වයි.
පබොපහෝ ිදට වල් ෙගවතීපම් ගුණය අඩු දගව සඳහා ෙරිරක්ෂණය සිදු වරයි.
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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දගව ෙරිරක්ෂණය



දගව ෙරිරක්ෂණපේ දී වගදගත්ම වාරණය වන්පන් වඩාත් සුදුසු ෙරිරක්ෂවය හා එය ාිදත
වරන ක්රමය තීරණය කිරීමයි.
 දගව ෙරිරක්ෂණපයන් දගව ිදනා වීම සම්පුර්ණපයන් නගවතී යගයි බලාපෙොපරොත්තු ිදය පනොහගකි
නමුත් යම් වාලාන්තරයක් දගව ාිදතය ෙහසු වරවයි.
 දගව ෙරිරක්ෂව පලස පයොදා ගන්නා ද්රවය තුළ ෙහත ගුණාාග ෙගවතිය යුතු ය.
1. දිලිර හා වෘමීන්ට ිදෂ සහිත වීම
2. සක්මනින් දගවය තුළට වාවගදීමට හගකි වීම
3. ෙරිසරයට හා මිනිසාට අහිතවර බව අවම වීම
4. ෙහසුපවන් පවළඳපෙොළින් මිල දී ගත හගකි වීම හා මිළ අියව පනොවීම
5. ෙහසුපවන් ාිදත කිරීමට හගකි වීම
6. දගවවල ක්තිමත් බවට හානියක් පනොවීම
 දගව ෙරිරක්ෂව ද්රවය රධාන ව පයන් ෙහත අයුරින් වාණ්ඩ වළ හගකි ය.
1. ෛලපේ අද්රාවය තාර සහිත පතල් වර්ග
2. ෛලපේ ද්රාවය ලවණ
3. වාබනිව ද්රාවණපේ ඇති ෙරිරක්ෂව
1. ෛලපේ අද්රාවය තාර සහිත පතල් වර්ග
 සිල්ෙර වණු, ිදදුලි වණු, ෙරාල සඳහා ්පල්ෙ වරයි.
 පමය වාබනිව සාපයෝගවලින් යුතු මිරණයකි. පීපනොල්, ඇන්ත්රසීන් සහ නගප්තලීන් වගනි
පවනත් හයිපරොවාබන වර්ග පමහි ඇත.
 රධාන ව පයන් බාහිර වටයුතු (වහලය, සිිදලිම) සඳහා පයොදා ගනියි.
 පමහි ඇති දුර්ගන්ධය නිසා අ යන්තර වටයුතු (ගෘහ ාණ්ඩවල) ්පල්ෙනය සඳහා පයොදා
ගගනීම අවමයි.
 වළු පහෝ දුඹුරු ෙගහග අඳුරු දියරයකි. තාර සමඟ මිර වර ෙගවතීම එයට පහතුවයි.
 උදා :- ක්රිපයෝපසෝට්
වාසි
දිලීර හා වෘමීන්ට ිදෂ වීම
දගවවලට ෙහසුපවන් උරා ගගනීම

අවාසි
අරසන්න සුවඳ

ෛලයට ඇති රතිපරෝියතාව වගඩි වීම

ෙරිරක්ෂව මත තීන්ත අපල්ෙ කිරීමට
පනොහගකි වීම
ෙරිරක්ෂව ්පල්ෙනය අෙහසු වීම

වගය වන මුදල සාපප්ක්ෂව අඩු වීම

ෙරිසරයට ිදෂ සහිත වීම

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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2. ෛලපේ ද්රාවය ලවණ
 පමම ෙරිරක්ෂව රධාන ව පයන් වර්ග පදවකි.
i. CCA - පක්රෝපම්ටඩ් පවොෙර් ්සපන්ට් (Cu + Cr + As) - තිර වන වාණ්ඩය
ii. CCB - පක්රෝපම්ටඩ් පවොෙර් පබෝපර්ට් (Cu + Cr + B) - තිර පනොවන වාණ්ඩය
 ්සනික් ෙවතින නිසා CCA වාණ්ඩය බහුලව ාිදත පනොපවපර්. ( As මිනිසාට ිදෂ සහිත
නිසා ) පමමඟින් දගවවල ෙවතින රසායන ද්රවය පිටතට ගගලීම සම්පුර්ණපයන් පිටතට ඒම
වළක්වා දිලිර නා වයක් ව පයන් ද වෘමි නා වයක් ව පයන් ද දගවවල ජසල
එකිපනව බගඳ තබා ගගනීපම් වාරවයක් පලස ද ක්රියා වරයි.
 CCB මඟින් ෙරිරක්ෂණපේ දී දගවවල පතතමනය 00 ක් වත් තිබිය යුතු අතර ෙරිරක්ෂණය
වළ වහාම ාිදතයට ගගනීම අෙහසු පේ. මීට අමතරව CuSO4 හා පසෝඩියම් පෙන්ටා
ක්පලෝපරො ෆීපන්ට් (NaPCP) ද පමම වාණ්ඩපේ ෙරිරක්ෂවයක් පලස දක්වයි.

13

දිගු වල් ෙගවගත්ම

 වාසි  අවාසි -

්පල්ෙ කිරීම ෙහසු ය.
ගන්ධපයන් හා වර්ණපයන් පතොරයි.
ෛල ද්රාවය ලවණ වර්ග නිසා ෙහසුපවන් පසදී යාමට ලක් ිදය හගකි ය.
ෛලය උරාගගනීම නිසා දගව රසාරණය වීමවට ලක්ිදය හගකි ය.

3. වාබනිව ද්රාවණ තුළ ඇති ෙරිරක්ෂව
 දගව ෙරිරක්ෂව ද්රවය දිය කිරීමට ෛලය පවනුවට වයින් ස්ප්රිතු, පෙපරෝලියම් ද්රව, ඩීසල් ්දී
වාබනිව ද්රාවව පයොදා පගන පම්වා සාදයි.
 දගව මත ්පල්ෙ කිරීපමන් ෙරිරක්ෂව ද්රවයපේ ඇති ක්රියාවාරී රසායනිව ද්රවය දගව තුළ
සතිරි වර වාබනිව ද්රාවවය වාෂ්ෙ වී පගොස් දගව ෙරිරක්ෂණය සිදු පේ.
උදා :- පවොෙර්නගප්තපන්ට්
පෙන්ටාක්පලොපරෝෆිපනොල්
ක්පලොරිනිවරණය වරන ලද නගප්තලීන්
වාසි
ෙහසුපවන් ්පල්ෙ වළ හගකි ය.

අවාසි
ිදයදම වගඩි ය.

ක්ෂරණයට ඔපරොත්තු පද්.

වටුව ගන්ධයක් ඇත.
ෙරිසරයට සාපප්ක්ෂව අහිතවරයි.

දගව ෙරිරක්ෂව දගවවල පයදීම



1. බුරුසුවලින් ්පල්ෙ කිරීම
 සරල හා ෙහසු ක්රමයකි.
 වාබනිව ද්රාවවවල දිය වර ඇති ෙරිරක්ෂව පහෝ ක්රිපයෝපසෝට් ්පල්ෙ කිරීමට ාිදත
වරයි.
 තීන්ත ්පල්ෙනය කිරීමට ාිදත වළ හගකි බුරුසු වර්ග පම් සඳහා පයොදා ගත හගකි ය.
 පිරිසිදු ිදයළි දගව මත ෙරිරක්ෂව වාර කිහිෙයක් ගගල්වීම සිදු වළ යුතු ය.
 පමහි දී ෙළමු ්පල්ෙය දගවවලට අවප ෝෂණය වූ වහා ම පදවන වර ්පල්ෙ වළ යුතු ය.
 එළිමහන් බිමක් සමග ගගපටන දගව සඳහා බුරුසු මගින් ෙරිරක්ෂව ්පල්ෙ කිරීම සුදුසු
පනොපේ.
2. ිදසිරීම මඟින් ්පල්ෙ කිරීම
 පබොපහෝ ිදට පිහිටි ස්ථානපේ හානියට ලක් වූ දගව ෙරිරක්ෂණය කිරීමට පමම ක්රමය පයොදා
ගනියි.
 වගඩි ව පයන් වාබනිව ද්රාවව තුළ ඇති ෙරිරක්ෂව ාිදත වරයි
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

14



දගව ෙරිරක්ෂව ද්රවය පතෝරාගත් ෙසු එම ෙරිරක්ෂව ද්රවය, දගවය තුළට ඇතුල් කිරීම සඳහා ිදිදධ ක්රම
ාිදත පේ. එහි දී ඒවාවාරීව පවොෙමණ ගගඹුරවට, රමිතියට අනුකූල සාන්ද්රණපයන් ෙරිරක්ෂව
ද්රවය ඇතුල් වී තිපේ ද යන්න වගදගත් පේ.
දගව ෙරිරක්ෂණය පෙර වාතපේ ිදයළා ගගනීපමන් ෙරිරක්ෂව උරාගගනීපම් පේගය වගඩි පේ.
ෙරිරක්ෂණයට රථම දගවපේ සිදුරු ිදදීම්, යතු ගෑම් ්දිය අවසන් වළ යුතු අතර එපස පනොවන ිදට
ිද ාල ව පයන් ෙරිරක්ෂව ද්රවය පයදිය යුතු පේ.
දගව ෙරිරක්ෂව දගවවලට පයදීම සඳහා ෙහත ක්රම ාිදත පේ.
1. බුරුසු මඟින් ්පල්ෙනය
2. ිදසිරීම මඟින් ්පල්ෙය
3. ගිල්වීම මඟින් ්පල්ෙය
4. ිදසරණය මඟින්
5. පීඩන හා රික්තව රතිවාරය මඟින්
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3.

ගිල්වීම
 පමහි දී ෙරිරක්ෂණය වරන ද්රාවණය තුළ දගව ගිල්වා තබා නගවත පිටතට ගනු ලබයි.
 පගොඩනගගිලි දගව සඳහා ගිල්වා තගබීපම් වාලය මිනිත්තු 3 සිට ෙගය කිහිෙයක් දක්වා පවනස්
පේ.
 සගම වර්ගයවම ෙරිරක්ෂව පමම ක්රමය සඳහා පයොදාගත හගකි වුවත් සාමානයපයන්
වාබනිව ද්රාවවවල දිය වරන ෙරිරක්ෂව පහෝ ක්රිපයෝපසෝට් ාිදත කිරීම සුදුසු ය.

4. උණුසුම් හා සිසිල් ක්රමය
 දගව ෙරිරක්ෂව ද්රාවණය තුළ බහා, ද්රාවණය හා දගව 80 0Cක් දක්වා රත් වරනු ලගපේ. පමපස
රත් කිරීපම් දී දගව ද රත් ිදය යුතු ය.
 සන්ෙසු සම්පූර්ණ ද්රාවණය සිසිල් වීමට සඩ හරිනු ලබයි.
 උණුසුම් හා සිසිල් බඳුන් පදවක් පයොදා ගගනීපමන් පමම ක්රමය ශීඝ්ර වළ හගකි ය.
 ෙළමුව දගව රත් වූ බඳුනට දමා සම්පූර්ණපයන් ම දගව රත් වූ ෙසු සිසිල් බඳුනට මාරු වළ
යුතු ය.
 වම්බි වණු ක්රිපයෝපසෝට් මඟින් ෙරිරක්ෂණය කිරීම පිණිස පමම ක්රමය පයොදා ගනියි.
 බුරුසු මඟින් ්පල්ෙ කිරීම, ස්පර කිරීම හා ගිල්වීම යන ක්රමවලට සාපප්ක් ව වගඩි
ෙරිරක්ෂව රමාණයක් පමම ක්රමපයන් දගව තුළට වා වදියි.
5. ිදසරණය
 පම් ක්රමය පතතමනයක් සහිත දගව සදහා ාිදත පේ.
 දගවවල අවම ව පයන් 50%ක් වත් පතතමනය ෙගවතිය යුතු ය.
 දගවවලට ෙරිවර්තනය වළ වහා ම (ෙගය 24ක් තුළ) දගව පබෝරැක්ස් / පබෝරික් අම්ල
ද්රාවණයක් තුළ ගිල්වා සුළු පේලාවකින් පිටතට පගන ිදයළීම රමාද කිරීමට ෙෘෂ්
එකිපනව මත ගගපටන පස අට්ටි ගසා වසා තබනු ලගපේ.
 ඒ නිසා ෙෘෂ් ය මත ගල්වන ලද පබෝපරෝන් දගව තුළට ිදසරණය පේ.
 පමම ිදසරණ ක්රියාවලිපේ ශීඝ්රතාව ාිදත වරන ද්රාවණපේ සාන්ද්රණය අනුව පවනස් වන
අතර දගවවල ඝනවම අනුව අ යන්තරයට ිදසරණය වීමට ගත වන වාලය පවනස් පේ.
 25% පබෝරික් අම්ල ද්රාවණයක් පම් සඳහා පයොදා ගනී. (ෛලය 100 Lව පබෝරික් අම්ලය
12.5kgක් හා පබෝරැක්ස් 19.4 kgක් දියවර ද්රාවණය සාදා ගනු ලගපේ.
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6. පීඩන හා රික්ත රතිවාරය
 දගව තුළට ෙරිරක්ෂව ඇතුළු කිරීපම් දී දගව තුළ ඇති ජසලවල පීඩනය අඩු කිරීපමන් දළ
බාහිර ව පීඩනය වගඩි කිරීපමන් ද වඩා ශීඝ්රතාවකින් ෙරිරක්ෂව දගව තුළට වා වගද්දිය හගකි
ය.
 පමහි දී රික්තය හා පීඩනය ිදිදධ ක්රමවලට පයොදා ගගනීපමන් ෙරිරක්ෂණය වරයි.
 දගව ාිදත වරන්නන්ට සාමානයපයන් පමය වළ පනොහගකි නමුත් යන්ත්රාගාරයක් තුළ
පමය සිදු වරනු ලගපේ.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

ඇගයීම
1. දගව ෙදම් කිරීපම් මූලධර්මය කුමක්ද?
2. දගවවල ෛලය ෙවතින ්වාර පමොනවාද? සන්, දගව ෙදම් කිරීපම් දී සවත් වන ෛල ්වාරය
සඳහන් වරන්න.
3. සහත එක් එක් අවස්ථාවල දී දගවපයහි දගකිය හගකි ලක්ෂණ 2ක් බගගින් සඳහන් වරන්න.
a) අමු අවස්ථාව ( Green )
b) තන්තු සාතෘප්ත අවස්ථාව ( FSP )
c) සමතුලිත පතතමන රමාණ අවස්ථාව ( EMC )
4. දගව ෙදම් කිරීපම් අව යතා 5ක් ලියන්න.
5. දගව වාතපේ ිදයළීම මඟින් ෙදම් කිරීමට සාපප්ක්ෂව උඳුන් තුළ ිදයළීම මඟින් ෙදම් කිරීපමන්
අත්ිදය හගකි වාසි පමොනවාද?
6. දගව නිවගරදිව ෙදම් පනොකිරීපමන් ඇති ිදය හගකි පදෝෂ පමොනවාද?
7. "දගව ෙරිරක්ෂණය" හා "දගව ෙරිරක්ෂව" යන ෙද හඳුන්වන්න.
8. දගව ෙරිරක්ෂව වාණ්ඩ පිළිබඳ ව ෙහත වගුව පුරවන්න.
දගව
පයොදා
වාණ්ඩපේ වාණ්ඩය සඳහා
ෙරිරක්ෂව
ගන්නා
ලක්ෂණයක්
උදාහරණයක්
වාණ්ඩ
අවස්ථාවක්
ෛලපේ අද්රාවය
තාර
සහිත
පතල් වර්ග
වාබනිව
ද්රාවණ
තුළ
ඇති
ෙරිරක්ෂව
ෛලපේ ද්රාවය
ලවණ
(තිර
වන වාණ්ඩය)
ෛලපේ ද්රාවය
ලවණ
(තිර
පනොවන
වාණ්ඩය)

වාසියක්

අවාසියක්
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9. දගව ෙරිරක්ෂව දගවවලට පයදීම සඳහා පයොදා ගන්නා ක්රම කිහිෙයක් ෙහත දගක්පේ. එම ක්රම
සඳහා පයොදා ගගනීමට සුදුසු ම ෙරිරක්ෂව වාණ්ඩය/ වාණ්ඩ නම් වරන්න. එපසම එම
ෙරිරක්ෂව ගගල්වීපම් දී දගවපේ තිබිය යුතු පතතමන රති තය සඳහන් වරන්න.
a) බුරුසුවලින් ්පල්ෙ කිරීම
b) ිදසිරීම මගින් ්පල්ෙ කිරීම
c) ිදසරණය

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

2.4 දගව පරණිගත කිරීම








දගව පරණිගත කිරීපම් දී ෙහත සඳහන් නිර්ණායව හා රමිති ාිදත පේ.
 දගව වපඳ දිග
 දගව වපඳ වට රමාණය
 වපඳ හගඩපේ පදෝෂ
උදා :- -

වගපුම
ඍජු බව
ජවරම
වපඳ නගම්ම
හගඩය
වපඳ පවලවර

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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අපනකුත් පගොඩනගගිලි සදිකිරීපම් අමුද්රවයවලට වඩා ිද ාල ිදිදධත්වයක් දක්වන අමුද්රවයයක් පලස
දගව සඳහන් වළ හගකි ය. පලෝවපේ දගව ිදප ෂ 20,000 වට පනොඅඩු සා යාවක් ඇති අතර
ලාවාපේ දගව ිදප ෂ 400 ක් ෙමණ ඇත.
එවම දගව ිදප ෂයව දගව ගතිගුණ ිදිදධ පහතු මත පවනස් ිදය හගකි ය. රධාන ව පයන් ෛාන
ිදදයාත්මව ලක්ෂණ හා ොරිසරිව පහතු බලොයි. එබගිදන් දගව පරණිගත කිරීම සතා අෙහසු
වාර්යයකි.
දගව වයාොරපේ දී දගවවල ගුණාත්මව තත්ත්වය අනුව වර්ගීවරණයට ලක් කිරීම දගව පරණිගත
කිරීම පලස සරලව හඳුන්වයි.
දගව පරණිගත කිරීපම් රධාන අරමුණු කිහිෙයකි.
- අව යතාව අනුව දගව පතෝරාගගනීම ෙහසු වීම
- යථාර්ථවාදී ිදකුණුම් මිළක් තීරණය කිරීම (පරණිගත වළ ෙසු දගවයට පහොඳ මිලක් තීරණය
වළ හගකි ය.)
- දගව අාගනවල සඩවඩ අෙපත් යාම වගළගක්වීම
දගව පරණිගත කිරීපම් අව යතාව සහත දගක් වූ රධාන අරමුණු සාක්ෂාත් වර ගගනීම සඳහා සවහල්
පේ.
- එහි දී පබොපහෝ අවස්ථාවල දගව අස්වගන්න ාව ිදප ෂය හා වපඳ වට රමාණය අනුව
දගවවල මිල තීරණය වරයි. එහිදී දගවවල පදෝෂ හා ගුණාත්මව තත්ත්වය සගලකිල්ලට
පනොගනී. නමුත් දගව පරණිගත කිරීපම් දී දගවවල ඇති පදෝෂ සඳහා මිළ අඩු කිරීම ස්ථාපිත,
නි ්චිත නීතිමාලාවක් මත ෙදනම්ව ක්රියාත්මව කිරීම හරහා එක් එක් පුද්ගලයාපග්
පුද්ගලිව නිර්ණායව පහෝ ලක්ෂණ මත ිදකුණුම් මිළ තීරණය කිරීම වළක්වයි. පමපලස
ිදියමත් දගව පරණිගත කිරීපම් ක්රමපේදයක් ෙගවතීපමන්,
 දගව මිල දී ගන්නා තගනගත්තාට
 දගව අපලිද වරන්නාට
 දගව වර්මාන්තවරුවන්ට ඔවුන්පග් වළමනාවරණ වටයුතු සගලසුම් කිරීම හා
ක්රියාත්මව කිරීම ෙහසු පේ.
- දගව ගබඩාවල අඩු ගුණාත්මපයන් යුතු දගව ගබඩා වර එහි වටිනා සඩවඩ ඇහිරීම වළක්වා
ගත හගකි පේ.
- රාෛය දගව සාස්ථාව රෛපේ දගව පහලා අළිදපයන් ෙසු ඒ සඳහා “ ස්වන්ධ ාගය ” රෛයට
පගවීපම් දී එහි මිළ තීරණයට වගදගත් පේ.
- වන සාරක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුවට හා රාෛය දගව සාස්ථාවට වන වළමනාවරණ වටයුතු
ක්රියාත්මව කිරීම ෙහසු පේ.
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Standard knot
Standard knots 2 - ිදෂ්වම් ය 2cm ට වගඩි සහ 6cm දක්වා වන ජීිද එක් ගගටයක්
වපඳ ගගට 2m ව දිගක් තුළ ගගට 2ක් අතර ෙරතරය 1.0m ට පනොඅඩුව ඇති අවස්ථා
සඳහා ලබා පදන ඒවව ගණන 2කි.



Standard Bend
Standard Bend 1 - වපඳ පවටි අග්රපේ ිදෂ්වම් ය පමන් 10 ව රමාණයව එක්
නගම්මක් ඇති වරන අවස්ථාපේ දී ලබා පදන ඒවව ගණන එවකි.



Standard bores / Shots & pin holes
Standard bores / Shots & pin holes ½ - 125mm × 125mm ක්පෂත්රඵලයව
ඇල්පෙපනති තුඩු පමන් සිදුරු 10 – 30 දක්වා ඇති ිදට පදන ඒවව ගණන ½ කි.

සහත පරණිගත කිරීමට ෙදනම් වූ නිර්ණායව අනුව දගව වඳන් ෙහත දගක්පවන ෙරිදි පරණිගත
කිරීම සිදු වළ හගකි ය.
● අනර්ඝ තත්ත්වපේ වඳන් පනො. 01 - (A-40)
● අනර්ඝ තත්ත්වපේ වඳන් පනො. 02 - (A-20)
● සම්මත තත්ත්වපේ වඳන් - B
● වඳන් පනො. 01 - (C-20)
● වඳන් පනො. 02 - (C-50)
(පනො. 02 පරණියට වඩා ෙහළ වඳන් දර ගණයට අයත් පේ.)
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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සහත සඳහන් පදෝෂ මගන ගගනීමට ඒවව ාිදත පවපර්.
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වපඳ මතුපිට පදෝෂ
උදා :- - ගගට
- ගගට අතර ෙරතරය
- අල්පෙපනති තුඩු පමන් සිදුර
- සරි තගලීම්
- ෙගළුම්
- මධයම රමාණපේ ිදදින ලද තවු
- ෙගහගදිලි inbark
වපඳ පවළවර පදෝෂ
උදා :- අරටුපේ මගද පදෝෂ
ෙගහගදිලි inbark
පවනත් පදෝෂ



පමපලස ිදියමත් දගව පරණිගත කිරීපම් ක්රමපේද සගවසීමට පයොදා ගන්නා මුලිව ක්රම 3කි.
 අස්වනු ක්රමය ( Yield System )
පමම ක්රමපේ දී සළවා බලනු ලබන්පන් පවොෙමණ දගව ෙරිමාවක් පදෝෂ රහිතව පහොඳ
තත්ත්වපේ තිපේ ද යන්නයි. එනම් දගව වපඳ ෙරිමාපවන් කුමන දගව ෙරිමා රති තයක්
ගුණාත්මව තත්ත්වයට අදාළ මට්ටපම් ෙවතී ද යන්නයි.
 වෙන ක්රමය (Cutting System )
පමම ක්රමය සරූ දගව සඳහා ාිදත පවපර්. පමහි දී දගවවල පරණිය නිර්ණය වරන්පන් සරූ දගව
වගබගල්පල් නරවම දගව මුහුණත ෙරීක්ෂා කිරීපමනි. සම්පුර්ණ පහොඳ මුහුණතක් සහිත ක්පෂත්ර
ඵල රමාණය රති තයක් පලස ගණනය කිරීම සිදු පේ. පහොඳම පරණිය පලස ගගපනන සරූ
දගවවල ෙගහගදිලි වගපුම් මුහුණත් ඇති අතර සියලුම පදෝෂවලින් පතොරයි.
 ්තති ක්රමය ( Stress Grading System )
පමම ක්රමය ද සරූ දගව සඳහා පයොදා ගනි යි. සදිකිරීම් අමුද්රවයයක් පලස දගව පයොදා ගගනීපම් දී
එම දගවවල සුදුසු බව සාජිපන්රු ිදදයාත්මව ව ගණනය කිරීමක් පමහි දී සිදු පේ.
සෑම දගව වගබගල්ලක්ම එහි දිග × ෙළල × ඝනවමට අදාළ ව තිබිය යුතු අවම ක්ති රමාණය
සඳහන් වරයි.

ඇගයීම
1. දගව පරණිගත කිරීපම් රධාන අරමුණු පමොනවාද?
2. දගව පරණිගත කිරීම වගදගත්වන අවස්ථා 3ක් දක්වන්න.
3. දගව පරණිගත කිරීපම් මූලිව ක්රම නම් වරන්න.
4. එම පරණිගත කිරීම් සඳහා පයොදා ගන්නා රධාන නිර්ණායව හා රමිති 3ක් ලියන්න.
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5. සහත ෙදනම් වූ රමිති හා නිර්ණායව අනුව දගව වඳන් පරණි වළ හගකි ්වාර ලියන්න.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

2.4 වන මිතිය (Forest Mensuration)





මිනුම් ෙටිය (Tape)
1.0cm ෙමණ ෙළල ිදිදධ දිගින් යුතු පරදි,
ප්ලාස්ටික්, වාපන් අමුද්රවයවලින් නිමවා ඇති ගසව වපඳ ෙරිියය මගනීමට පයොදා ගත හගකි
උෙවරණයකි. පමහි අග පවළවර පවොක්වකින් සමන්ිදත පේ. පමය ෙසු මට්ටපම් දී ගපස
පෙොත්තවට තද වර රඳවා ෙටිය ගස වපට් පගන යාමට හගකිවීපමන් තනි පුද්ගලපයකුට වුව ද
ිද ාල ගසව මිනුම් ලබාගත හගකි ය.
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වන වගා වළමනාවරණපේ දී වන වගාපේ පතොරතුරු ලබා ගගනීමට වන සාගණනයක් වළ යුතු ය.
එහි දී අව ය වන පතොරතුරු ලබා ගගනීමට සවහල් වන ිදෂයයක් පලස වනමිතිය හගඳින්ිදය හගකි
ය.
ෙහත සඳහන් අරමුණු සටුවර ගගනීමට වනමිතිය වගදගත් පේ.
 වන වගාව පහෝ එහි නිෂ්ොදන අපලිදපේ දී වගදගත් වීම
වන සාරක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව ඔවුනට අයත් වන වගාවල ඇති දගව අස්වගන්න
ඇස්තපම්න්තු වර රාෛය දගව සාස්ථාව පවත වො පහළීමට / අපළිදයට ාර පදයි. වන වගාපේ
ඇති දගව රමාණය මත රාෛය දගව සාස්ථාව රෛයට “ ස්වන්ධ ාගය ” පගවීම සිදු වරයි. හිටි
ගස්වල දගව ෙරිමාව සඳහා වන වගා භූමිය තුළ දී එහි වටිනාවම පලස පමම පගවීම සිදු වරයි.
එිදට වනය තුළ දී හිටි ගසව දගව ෙරිමාව මගන ගගනීම සඳහා වනමිතිය වගදගත් පේ.
 තිරසර වන වළමනාවරණ මුලධර්ම ක්රියාත්මව කිරීපම් දී;
වන වගාවකින් වාර්ෂිවව අලුතින් නිෙදවන දගව රමාණය මගන ගත හගකි වීම ඒ හා සමාන දගව
රමාණයක් සවත් පවොට ාිදතයට ගගනීම මඟින් දගව සම්ෙත තිරසර පලස වළමනාවරණය
කිරීමට හගකි පේ.
 වන ිදදයාත්මව ෙරීක්ෂණ සඳහා
උෙරිම නිෂ්ොදනයක් ලබා ගගනීපම් දී සිදු වරන ිදිදධ රතිවර්ම පහෝ වළමනාවරණ ක්රම
්පද් කිරීපම් දී එයින් වර්ධන පේගයට ඇති වරන බලෙෑම පසොයා ගගනීම පිණිස වනමිතිය
වගදගත් පේ.
 අනාගත දගව සල්ලුම ගණනය කිරීපම් දී සහ එය සගෙයීමට සගලසුම් කිරීපම් දී වනමිතිව දගනුම
රධාන වාර්ය ාරයක් සටු වරයි.
වනමිතිපේ දී අදාළ මිනුම් ලබා ගගනීම සඳහා ෙහත උෙවරණ රධාන ව පයන් ාිදත වරයි.
 ලී පවෝදුව ( Wooden Scale )
පම් උෙවරණය පහලන ලද ගසව පෙොළව සමඟ සතිරි වන මුල පවොටපස Stump ිදෂ්වම් ය
පසවීමට පහෝ වඳව පවළවර ිදෂ්වම් ය පසවීමට ාිදත වරයි.
 වගලිෙරය (Tree Caliper)
හිටි ගස්වල සහ වඳන්වල ිදෂ්වම් ය පසවීමට
ාිදත වරයි. ිද ාල ගස්වල වපඳහි ිදෂ්වම් ය
මගනීමට සවසා ඇති වගලිෙරය 120cm ෙමණ
වන බගිදන් ාිදතපේ දී හා වන වගා තුළ රැපගන
යාපම් දී ගගටලු ඇති ිදය හගකි ය.
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පෙොතු මානය ( Bark Gauge)
ගසව පෙොත්පත් ඝනවම නිර්ණය සඳහා පමම උෙවරණය
ාිදත වරයි. ගසව දගව ෙරිමාව ලබා ගත යුතු වන්පන් පෙොත්ත
රහිතව වුවත් එය ගණනය සඳහා ිදෂ්වම් ය මනිනු ලබන්පන්
වපඳ පෙොත්ත සමඟ ය. ගපස පෙොත්පත් ඝනවම දන්පන් නම්
පෙොත්ත රහිත ෙරිියය හා ිදෂ්වම් ය ගණනය වළ හගකි ය.

ගසව දගව ෙරිමාව මගනීම






d1

d3




d2

𝑑=

𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3
3

වඳන් අට්ටි ගසා ඇති ිදට දී ිදෂ්වම් ය මගන ගනු ලබන්පන් වපඳ පදපවළවරින්
ෙමණි. පම් පවලාපේ දී පදෙස ිදෂ්වම් ය ෙමණක් පගන සාමානයය, d පසොයනු ලගපේ.
පමපලස පහලූ ගසව ිදෂ්වම් ය හා වට රමාණය මගනීපම් දී වපඳ හරස්වඩ
වෘත්තාවාර යගයි උෙවල්ෙනය වරනු ලගපේ. ඒ අනුව ෙහත සමීවරණ මාර්ගපයන්
වපඳ වට රමාණය ( c ) තීරණය වළ හගකි ය.
C

C = πd

d
r

C = 2 πr
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දගවමය වටිනාවමක් ඇති ගසක් වගපීමට පෙර එහි වපඳ අඩාගු දගව
ෙරිමාව ඇස්තපම්න්තු වර ගගනීමට හගකි වීම අපළිද වරන්නට පමන්ම ගගනුම්වරුවන්ට ද
පබොපහෝ රපයෝෛනවත් පේ.
ගස්වල වටිනාවම තක්පසරු කිරීපම් දී එම ගස්වලින් ලබා ගත හගකි දගව ෙරිමාව පිළිබඳ අදහසක්
ඇත්නම් එහි නියම වටිනාවමට මිල තක්පසරු වළ හගකි පේ.
එමඟින් වන වගාවරුට තම වගාපේ ඇති ගස්වලින් දගව අව යතාව පිරිමසා ගගනීමට සරිලන ගස්
සා යාවක් ෙමණක් වො ගගනීමට හගකි වීම තුළින්,
 අතයව ය ිදයදම්
 අතයව ය පලස සිදුවරන ගස් වගපීම් අවම වර ගත හගකි ය.
ගස්වල දගව ෙරිමාව මගනීම පහළන ලද ගසව හා හිටි ගසව යන පද්වාරපයන්ම සිදු වළ
හගකි ය.
පහළන ලද ගසව දගව ෙරිමාව මගනීම
 පම් සඳහා මිනුම් ෙටි, ලී පවෝදු ්දිය ාිදත පේ. එහි දී පහළන ලද ගසක් සඳහා වන
මිතිපේ දී ලබා ගන්නා වගදගත්ම මිනුම් පදවක් වන්පන්,
o වඳව ිදෂ්වම් ය
o ෙරිියය පේ.
 පහලු වඳව ිදෂ්වම් ය ලබා ගගනීපම් දී, වපඳ මහත පවළවරින්, සිහින් පවළවරින් හා
වපඳ මගදින් ො ාාව ලබා ගගනීම සිදු වර එහි සාමානය අගය වපඳ ිදෂ්වම් ය(d)
පලස සළවනු ලබයි.
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වපඳහි හරස්වඩ සලිප්සයව ්වාරයට ෙවතී නම්,
C
a

1
𝑐 = 2𝜋 √ (𝑎2 − 𝑏 2 )
2

b

හරස්වඩ වර්ගඵලය = πab


ගසව දගව ෙරිමාව සාමානයපයන් ලබාගත යුතු වන්පන් ගපස පෙොත්ත රහිත දගව
ෙරිමාව පලස ය. Bark Gauge මඟින් ගපස පෙොත්පත් ඝනවම පසොයාගත් ිදට පෙොත්ත
රහිත වපඳ ිදෂ්වම් ය ෙහත සමීවරණය ාිදතපයන් ගණනය වළ හගකි පේ.

tavg = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6
6

t2
t3

t1
d2

d2 = (d1 – 2tavg )

d1`

tavg

tavg
t4

t6

2

t5
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හිටි ගසව ිදෂ්වම් ය / ෙරිියය ලබා ගගනීපම් දී එය ලබා ගන්නා උස නිර්ණයට සම්මත නීති රීති
ෙවතී. පමය, ෙපු මට්ටපම් උස (Diameter at Breast Height – DBH ) පලස සළවනු ලබයි.
ෛාතයන්තරව පිළිගත් ෙපු මට්ටපම් උස 1.3m වන අතර පමම උස පතෝරා ගගනීමට ෙහත පහතු
සාධව ෙදනම් වී ඇත.
 හිටි ගස් ිද ාල සා යාවව ො ාාව මගනීපම් දී වඩාත්ම ෙහසු උස වන්පන් පමම ෙපු
මට්ටම් උස වීම
 පබොපහෝ අවස්ථාවල දී ගපස ොමුල පනොපයකුත් වටු ෙඳුරු හා තණපවොළවලින් වගසී
ෙවතින පහයින් ඒවා සවත් කිරීමට අමතර ිදයදමක් වගය පනොවර ො ාාව ලබා
ගගනිමට වඩා ෙහසු උස පමය වීම
 පබොපහෝ ගස්වල ොදස්ථපේ පිහිටි මුල් සදිමිමවට ලක් වී අසාමානය වර්ධනයක්
( Buttress ) ෙපන්වන අතර මපම තත්ත්වය ෙෙු මට්ටපම් උපස දී අවම වී තිබීම
හිටි ගසව ිදෂ්වම් ය හා වට රමාණය මගනීම ද පෙොත්ත සහිතව හා රහිතව යන පද්වාරපයන් ම
මගනීම් සිදු වළ හගකි ය. පම් සඳහා මිනුම් ෙටිය, ගස් වගලිෙරය යන උෙවරණ පයොදා ගනියි.
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අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර



හිටි ගසව ිදෂ්වම් ය මගනීම
i. ිදෂ්වම් මිමි ෙටි ්ධාරපයන් ගසව ිදෂ්වම් ය මගනීම
- පමම මිමි ෙටි ිදෂ්වම් ය මගනිය හගකි ෙරිදි ක්රමාාවනය වර
ඇත.
- මිමි ෙටිපයහි පවළවර ඇති පවොක්ව ගපසහි පෙොත්පතහි තද
පවොට රඳවා මිමි ෙටිය රැළි පනොගගපසන පස වඳ වටා රවුමක්
පගන යන්න.
- පමම මිනුම පෙොළව මට්ටපම් සිට ගපස වපඳහි 1.3 mක් උසින්
ලබා ගන්න.
- පමහි ‘0’ හා මිනුම් ෙටිපේ අපනක් පවළවර එකිපනව අතිපිහිත
වන ස්ථානපේ ‘0’ට ිදරුද්ධව ඇති ො ාාවය ලබා ගන්න.

ii.

1.3 m

ගස් වගලිෙරය (Tree Caliper) ්ධාරපයන් ගපස ිදෂ්වම් ය මගනීම
- පතෝරාගත් ගපසහි බිම සිට 130 cm උසින් වපඳහි පදෙසට වගලිෙරපේ බාහු (Arms)
පදව තබා පහමින් තද වරන්න. එක් බාහුවක් චලනය වළ පනොහගකි නිසා එය මුලින්
වපඳ දාරය ඔස්පස තබා චලනය වළ හගකි බාහුව එහාට පමහාට වරමින් වපඳ අපනක්
දාරයට තබා අව ය ෙරිදි තද වරන්න. ලගපබන ො ාාවය ගපස ිදෂ්වම් යට සමාන
පේ.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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උස සගළකිය හගකි ය. යම් ාව ිදප ෂයක් එය වගා වරන භුමිය අනුව ලබාගත හගකි දගව අස්වනු
රමාණය ්සන්න ව පයන් ඇස්තපම්න්තු වරගත හගකි පේ.
 ගසව උස මගනීම,
 දගව ෙරිමාව ගණනයට
 වන වළමනාවරණපේ දී ාිදත වරන දගව අස්වනු වගු, ෙරිමා වගු, හගඩ සාධව වගු
ෙරිහරණයට
 වගා භුමිපේ ගුණාත්මව ාවය හා සරුබව මගනීපම් සාධවයක් පලස
 දගව අස්වනු රමාණය ්සන්න ව පයන් ගණනය යන වරුණු සඳහා වගදගත් පේ.
 වන වළමනාවරණපේ දී මනිනු ලබන ිදිදධ උස ්වාර ෙවතියි.
 සම්පුර්ණ උස - Total Height ( TH )
හිටි ගසව සම්පුර්ණ උස යනු ගපස ිදයපන් මුදුපන් සිට පෙොළව මට්ටම දක්වා ඇති ඍජු දුර පේ.
බෑවුම් සහිත බිමව පිහිටි ගසව නම් බෑවුපම් සහළ ෙගත්පත් පෙොළව මට්ටපම් සිට ගපස මුදුන
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 ගසව දගව ෙරිමාව ගණනය කිරීමට ගපස ිදෂ්වම් ය පමන්ම ගපස උස මගන ගගනීම ද අව ය පේ.
 යම් වන වගාවව භුමිපේ ගුණාත්මව ාවය, ෙපස සරු බව ්දිය කියා ොන සාධවයක් පලස ගසව



සම්පූර්ණ උස

තුරු උස



දක්වා උස පේ. පමම උස මීටර්වලින්( m) රවා වර එහි අගය ෙළමු ද මස්ථානයට ලබාදිය
යුතු ය.
උදා :- 0.4m
වපඳ උස - Bole Height
ගසව ිදයන නිර්මාණය සඳහා දායව වී ඇති ජීිද පහෝ මියගිය අතු ෙටන් ගන්නා ස්ථානපේ සිට
පෙොපළොව මට්ටම දක්වා උස රමාණය පමපලස හඳුන්වයි. පමමඟින් අදහස් වන්පන් ෙගහගදිලි
වඳක් ලබාගත හගකි උස රමාණයයි.
 වාණිෛ වටිනාවමක් ඇති වපඳ උස - Commercial Bole Height
පමහි දී වපඳ උස සළවනුපේ පෙොපළොව මට්ටපම් සිට පෙොත්ත සමඟ වපඳ ිදෂ්වම් ය
10cm වන පස උස පහවත් පෙොළව මට්ටපම් සිට දගව පලස රපයෝෛනයට ගත හගකි වඳක්
ලබා ගත හගකි ගපස උස පමපලස දක්වයි.
පවොටපස උස - Stump Height
ගසක් පහළීපමන් ෙසු පෙොළව සමඟ සම්බන්ධ ගපස ොදස්ථානපේ ඇති වඳන් පවොටපස උස
පමපලස හඳුන්වයි.

වපඳ උස

වානිෛ උස

අතු

පවොටපේ උස



කුඩා ගසව උස රිටක් ාිදත වර පවළින්ම ගපස උස මගනිය හගකි ය. එපහත් වන වගාවක්
වගනි උසින් වගඩි ගස් ිද ාල සා යාවක් ඇති අවස්ථාවල දී ිදප ෂ උස මගනීපම් ක්රමයක් ාිදත
වළ යුතුයි.



ගපස වපඳ ිදෂ්වම් ය මගනීමට ගත වන වාලය පමන් දස ගුණයව ෙමණ වාලයක් ගසව උස
මගනීමට ගත පේ.පමම තත්ත්වය සගළකිල්ලට පගන වන සාගණනපේ දී සියලුම ගස්වල උස
මගනීමක් සිදු පනොපේ. ඒ පවනුවට නියගදි ගස් සා යාවව උස ෙමණක් මනිනු ලබයි. උෙවරණ
්ධාරපයන් රමාණවත් ගස් සා යාවව උස නිවගරදිව මගන සතිරි ගස්වල උස ඇස් මට්ටමින්
ඇස්තපම්න්තු කිරීමට පුහුණුව ලත් වන නිලධාරිපයකුට හගකි පේ.
ගස් වල උස මගනීමට ෙහත ක්රම රධාන ව පයන් ාිදත වරයි.



අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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ගසව උස මගනීපම් ක්රම
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1. ඇස් මට්ටමින් බලා ගපස උස තක්පසරු කිරීම
පමම ක්රමය උෙවරණ ාිදතපයන් පතොරව සිදු වරන අතර ෙළපුරුද්ද සහිත පුද්ගලපයකුට
සතා ෙහසුපවන් සිදු වළ හගකි ය. එපසම අහිතවර වාලගුණිව තත්ත්ව යටපත් වුව ද
ාවවල උස මගනිය හගකි ය. ෙළපුරුද්ද අවගසි වීම පමම ක්රමපේ රධාන අවාසියයි.

2. තනි රිටි ක්රමය මඟින් ගපස උස මගනීම
පමම ක්රමය මඟින් ගපස ඍජුව ම උසට ්දාළ ො ාාව ලබා ගත හගකි ය. නමුත් ඝන
වනාන්තර තුළ පමම ක්රමය පයොදා ගගනීම අෙහසු පේ.
ෙහත ගණනය කිරීම ඇසුපරන් උස
මගන ගන්න.
𝐴𝐹 𝐸𝐵
=
𝑦
𝐶𝐸
𝐸𝐵𝑦
𝐴𝐹 =
𝐶𝐸
𝑥 = 𝐴𝐹 + 𝐵𝐹
𝑥 - ගපස උස
BF- මිනිසාපග් උස

3. උෙවරණ ාිදත වර ගසව උස මගනීම
පම් සඳහා අත් ්නතිමානය (Clinometer) නම් උෙවරණය ාිදත පේ. මීදුම්, අඳුර සහිත
අවස්ථාවල දී ො ාාව නිවගරදි ව ලබාගගනීමට අෙහසු ය.

𝐵𝐷 = 𝑇𝑎𝑛 𝛼1 × 𝐷𝐸
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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ත්රිපවෝණමිතිය ඇසුපරන් BD උස ලබා
ගන්න
𝐵𝐷
𝑇𝑎𝑛 𝛼1 =
𝐷𝐸
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උස මනින ස්ථානපේ සිට ගසට ඇති දුර
මනින්න. (FB)

ත්රිපවෝණමිතිය ඇසුපරන් AD උස ලබා ගන්න.
𝑇𝑎𝑛 𝛼2 =

𝐴𝐷
𝐷𝐸

𝐴𝐷 = 𝑇𝑎𝑛 𝛼2 × 𝐷𝐸
𝐷𝐸 = 𝐵𝐹 (මනින්නාපග් සිට ගසට ඇති දුර)
.fia uq¿ Wi 𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 + 𝐴𝐷
𝑨𝑩 = 𝑻𝒂𝒏 𝜶𝟏 × 𝑫𝑬 + 𝑻𝒂𝒏 𝜶𝟐 × 𝑫𝑬
හිටි ගසව ෙරිමාව නිර්ණය කිරීමට Spiegel relaskop (ස්පීගල් රිලගක්ස්පවෝප්) නගමගති
උෙවරණය ද ාිදත වරනු ලගපේ.

ඇගයීම
1. වනමිතිපයහි වගදගත්වම් පමොනවාද?
2. වනමිතිපේ දී පයොදා ගන්නා මිනුම් උෙවරණ 3ක් නම් වරන්න.
3. හිටි ගසව ිදෂ්වම් ය ලබා ගගනීමට පයොදා ගන්නා සම්මත උස මට්ටම පවොෙමණද? එය
පවපස හඳුන්වයි ද?
4. එම සහත දගක්වූ උස මට්ටම පයොදා ගගනීමට පහතු සඳහන් වරන්න.
5. පෙොත්ත රහිත ාව වඳ 128cm ක් හා පෙොත්පත් ඝනවම 2cm නම් පෙොත්ත සහිතව වපඳ
ිදෂ්වම් ය පවොෙමණද?
6. හිටි ගසව උස මගනීපම් වගදගත්වම් සඳහන් වරන්න.
7. වන වළමනාවරණපේ දී මනිනු ලබන ගසව උස ්වාර 3ක් දක්වන්න.
ාවවල උස මගනීමට පයොදා ගත හගකි ක්රම පවටිපයන් ිදස්තර වරන්න.
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8.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

2.5 දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන නිෙදවීපම් තාක්ෂණ ශිල්ෙ ක්රම








ශ්රී ලාවාපේ ිදයන වගසුණු වන ්වරණ රති තය වර්තමානපේ 22% දක්වා ෙහළ බගස ඇත. පමම
වන ්වරණ තුළ පද්ශීය ්ර්ථීවය නඟා සිටුවීමට ාිදත වළ හගකි සම්ෙත් රාශියක් ඇත. වනය
සතුව ඇති දගව ාවවලට අමතරව වටිනා සම්ෙතක් පලස දගව පනොවන වනෛ ද්රවය පයොදා ගත හගකි
ය.
අතීතපේ සිටම වනාන්තරය හා මිනිසා අතර සතා දගඩි සබඳතාවයක් ෙගවතිණ. ඔවුන්
වනාන්තරපයන් දගව ලබා ගගනීමට අමතරව ිදිදධ අව යතා සඳහා ඇට වර්ග, පෙොතු වර්ග, මල්
වර්ග, මී ෙගණි, ෙලතුරු, අල වර්ග, බිම්මල් ්දිය ද වනාන්තරයට හානියක් පනොවන අයුරින් ලබා
පගන ඇත.
වනාන්තරපයන් ලබා ගන්නා දගව පනොවන වනෛ ද්රවය ග්රාමීය ්ර්ථීවයට සෘජු බලෙෑමක් සිදු වරයි.
ිදප ෂපයන් ම වනාන්තර අවට ජීවත් වන ග්රාමීය ෛනතාවපග් ්ර්ථීවයට වනය මගින් යම්
බලෙෑමක් සිදු වරයි. පමොවුන් දගවමය පනොවන වනෛ ද්රවයවලින් යගපෙන බවට පනොපයකුත් සාක්ෂි
ලගබී ඇත.
වනාන්තරපයන් ලබා ගන්නා දගව පනොවන වනෛ ද්රවය ිදිදධාවාර ය.
1. ්හාරමය වනෛ ද්රවය
● කිතුල් ෙගණි, කිතුල් හකුරු, කිතුල් පිටි
● මී ෙගණි
● බිම්මල් - පතත් වලාෙපේ අඟුරු හතු දගකිය හගකි අතර ිදයළි හා අතරමගදි වලාෙවල
සඳපලෝළු හා පවනත් වර්ග දගකිය හගකි ය. තව ද වනාන්තර ්ශ්රිතව මහ වගලි හතු, පල්න ෙහුරු,
හීන්වගලි හතු, කිරි බිම්මල්, පවොටන් බිම් මල්, හුඹස් හතු ්දී හතු වර්ග ද හට ගන්නා අතර දගනට
ඒවා පබොපහොමයක් ම වඳ වී යාපම් තර්ෛනයට ලක් වී ඇත.
● අල වර්ග - වටු අල, පගෝන අල
● ෙලතුරු - පමොර, ෙලු, වීර, මාදන්, වටුපබොඩ, දිවුල්, ගල් සියඹලා, ඇටඹ වගනි පගඩි වර්ග
●බීෛ වර්ග - හල්, මඩු, පබරලිය, බගදි පදල්, පවොස් ඇට වගනි බීෛ වර්ග

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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3. අත්වම් නිර්මාණය සඳහා පයොදා ගන්නා වනාන්තරවලින් ලගපබන නිෂ්ොදන (්හාරමය හා
ඖෂධමය පනොවන)
● පේවගල් - වටු සහිත නමයශීලි වඳක් ඇති ාව වීම - ාවපේ වඳ අමුද්රවය පලස ලබා ගනියි.
කූඩා වර්ග, කිරිපගොටු, පෙට්ටි, වට්ටි, සදි්ප්ෙ තට්ටු, කුළු, සත්ත්ව ්වෘති, ගෘහ ාණ්ඩ සෑදීම
● උණ හා බට - පගොඩනගගිලි සදිකිරීම, ලාම්පු ්වරණ සෑදීම, මුළුතගන්පගයි උෙවරණ
නිෙදවීම, ෙගන්සල් රඳවන නිෙදවීම, වලාල, බට ෙගළලි නිර්මාණය, නූල් නිෂ්ොදනය
● කිතුල් - පමහි දී අමුද්රවය පලස ෙත්ර, පිති සහ පවඳි ලබා ගනියි - ෙත්ර අලාවරණයට පයොදා
ගගනීම, පිතිවලින් බිලිපිති සෑදීම, කිතුල් පවඳිවලින් වඹ ඇඹරීම
● ෙන්
මීට අමතරව දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන වර්ගීවරණය කිරීපම් දී ඒවපේ සම් වය මත රධාන
වාණ්ඩ පදවවට පබදා දගක්ිදය හගකි ය.
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2. ඖෂධමය වනෛ නිෂ්ොදන
පුරාණපේ සිට ෙගවත එන ්යුර්පේද ජවදය ාස්ත්රයට අනුව ඔසුවක් පනොවන කිසිදු ාවයක්
පනොමගත. මල්, පවොළ, මුල්, අල, පෙොතු, පගඩි, ඇට වගනි පවොටස් ඖෂධ පලස ාිදත වරයි.
ඖෂධ ෙගළෑටි වගඩි ව පයන් දක්නට ලගපබන්පන් සවානා වනාන්තර ්ශ්රිතව ය.
● සුදු හඳුන්
● රත් හඳුන්
● බිා පවොපහොඹ
● අරළු
● මී
● පවොපහොඹ
● පවෝමාරිවා
● සරු රාෛ
● සඳ රාෛ
● මූණමල්
● ඔළිඳ
● පවනිවගල්

1. ාව සම් වයක් සහිත (ෙළතුරු, තන්තු, ඖෂීය ාව, ්හාර)
2. සත්ත්ව සම් වයක් සහිත (සත්ත්ව හම්, මී ෙගණි, මස්)


වර්තමානය වන ිදට දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදනවලින් ිදිදධ වර්මාන්ත බිහි වී ඇත. රධාන
ව පයන් දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන ්ශ්රිත වර්මාන්ත කිහිෙයකි.
ාව සාර ්ශ්රිත වර්මාන්ත
- ිදපල්ෙන (Cosmetics) වර්මාන්තය
උදා:
● පවනිවගල්ගගට - ෛලීය පහෝ මදයසාරීය නිස්සාරව සම ිදයළි කිරීමට හා ෙගහගෙත්
කිරීමට
● සඳුන් පතල් - සම ෙගහගෙත් කිරීමට
● කූරුඳු, ෙගඟිරි, වරාබුනගටි, පලමන්ග්රාස්, පදොඩම්පලලි, පරෝස ්දිය සුවඳ ිදලවුන්
නිෂ්ොදනයට පයොදා ගනියි. ාවවල ිදිදධ පවොටස්වලින් නිස්සාරණය වර ගන්නා
සගන්ධ පතල් වර්ග පම් සඳහා පයොදා ගනියි.
- මල් පෙතිවලින් ාව වර්ණව නිස්සාරණය
උදා: දහස්පෙතියා, වටපරොළු
- ස්නාන සහ රීර ්පල්ෙන
උදා: තල පතල් සබන් නිෂ්ොදනපේ දී පයොදා ගනියි.
- පවපළඳපෙොපළහි ඇති ිදිදධ ප ෝධන වාරව (ෂගම්පූ) නිෂ්ොදනය
උදා: පහනා, නිල්අවරිය, පනල්ලි, උළුහාල්, පදහි
- සමහර ාවසාර ද්රවයවල ිද ාල ව පයන් ඖෂීය ගුණ ඇති නිසා ඖෂීය ගුණපයන් යුත්
පනොපයක් නිෂ්ොදන සඳහා පම්වා පයොදා ගන්නා බගිදන් ඒ සදහා ිද ාල සල්ලුමක් ඇත.
උදා: පවොළ වගඳ, ඔසු ෙගන්, තල පතල්

1)

2)

ාව ස්රාව ්ශ්රිත වර්මාන්ත
- ස්නාන සහ රීර ්පල්ෙන
උදා: ෙගපෙොල් කිරිවලින් සබන්, පවෝමාරිවා නිස්සාරවය හිසපවස් සඳහා වන්ඩිෂනර් පලස
ද හිපසහි චර්ම පෙෝෂවයක් පලස ද
- සගන්ධ පතල් හා දුම්මල නිෂ්ොදනය
උදා:ෆයිනස් ාවපේ කිරි
- දත් පබපහත් නිෙදවීම
උදා:ෙගපෙොල් කිරිවලින්

3) ිදසිතුරු ාණ්ඩ නිෂ්ොදන වර්මාන්ත
අමුද්රවය පලස දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන පයොදා ගනියි.
උදා: උණබට හා පවනිවගල් ්ශ්රිත නිෂ්ොදන


4) සමහර ාව ෙත්ර ෙගසවීම මගින් සන්ධන නිෂ්ොදනය
දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන සගවසීපම් ක්රියාවලි ෙහත පියවරවලින් යුක්ත ය.
- ද්රවය රැස් කිරීම
- නිස්සාරණය
නිෂ්ොදනය



ාව ස්රාව යනු ිදිදධ ාව ෙටව පහෝ ජසලවල නිෙදවී, ජසල අවවා පහෝ ග්රන්කව තුළ එක් රැස්
වී, ාවය සිදුරු වීම, තුවාල වීම හරහා පිටතට වෑස්පසන දියරමය ද්රවය පේ. (උදා: මගලියම්, නානු,
දුම්මල, ක්ෂීරය, පවොපහොල්ලෑ)
සමහර ාවවල වගපුමකින් පහෝ තුවාල වීපමන් පතොර ව නිෙදපවන ස්රාව වර්ග ද ඇත. ඇතගම් ිදට
ාවපේ ිදිදධ ස්ථානවල (උදා: පුෂ්ෙ, ෙත්ර, උෙ ෙත්ර වගනි) ඇති ග්රන්කව මගින් ස්රාවය වළ යුෂ (ම))
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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ාව ස්රාව - Plant Exudates

වර්ෂා ්වරණයක්

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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සහ ජීරව එන්සයිම (බාඳුරා පවණ්ඩිපේ ඇති යුෂ) එක්රැස් පේ. එපස ම ඇතගම් ාවවල ෙත්රවල
ඇති ෛල ජිද්ර හරහා රාත්රි වාලපේ දී ජසලම ෙටවපේ ඇති ෛලය පිටතට වෑස්පසයි.
 පලොව ඇති ිදිදධ ාවවලින් ාව ස්රාව රැසක් ලබා ගනියි. පමම ස්රාව සෘජුව ම පහෝ ිදිදධ නිෂ්ොදන
සගවසීම සඳහා ාිදත වරයි. ඇතගම් ාව ස්රාව රැස් කිරීම සඳහා පයොදා ගන්නා ක්රමපේද ාවයට
හානිදායව වන අතර එමඟින් ාවය ිදනා පේ.
උදා: 1. ශ්රී ලාවාපේ ඇති වනාන්තර ාවයක්වන පදොරණ (Dipterocarpus glandulosus)
ාවපයන් ඖෂියය ගුණයක් ඇති සගන්ධ පතල් වර්ගයක් ලබා ගගනීම සිදු වරන්පන් එම
ාවපේ ෙහළ පවොටපස වපඳ කුහරයක් සාදා එය පිළිස්සීපමනි. එිදට ාවය මිය යයි.
2. තාල වර්ගයට අයත් ාවයක්වන සඳි ාවපයන් රා ලබා ගගනීපම් දී සඳි ගපස පවොපුපවන්
්වරණය වූ පුෂ්ෙමාෛරිය තලා පුළුස්සා එයින් වෑස්පසන දියරය මදයසාරමය නිෂ්ොදන සඳහා
පයොදා ගනියි. නමුත් ෙසුව සඳි ාවය මිය යයි.
 පම් නිසා ාව සාර ලබා ගගනීපම් දී ාවයට අවම හානියක් සිදු වන ෙරිදි හා එහි ෙගවගත්ම තහවුරු
වන ෙරිදි එම අස්වනු පනළා ගගනීම සතා වගදගත් පේ. පබොපහෝ ාව ස්රාව ප්පලොයමීය නාළ තුළ
පහෝ ප්පලෝයමීය ෙටවය තුළ ඇති ග්රන්ථීමය පවොටස් තුළ අඩාගු පේ. ඒවා ලබා ගගනීමට උචිත
රමාණයට ෙමණක් ාවය ෙළුදු කිරීම සතා වගදගත් පේ.

ාව ස්රාව එක් රැස් කිරීපම් දී එය දීර්ඝවාලීන ව සිදු වළ යුතු ක්රියාවක් නිසා තනි ාවයක් පහෝ ාව
කිහිෙයක් ඒ සඳහා පයොදා ගගනීපමන් රමාණවත් ්දායමක් ලබාගත පනොහගකි පේ. එනිසා ස්රාව රැස්
වරන ිදට එය පබෝග වගාවක් පලස ෙවත්වා ගගනීම සිදු වළ යුතු ය.

ාවවලින් ලබා ගන්නා ිදිදධ ස්රාව
1. රබර් කිරි
2. වජු මගලියම්
3. ෙයිනස් පරසින
4. ෙගපෙොල් කිරි
5. පවෝමාරිවා යුෂ
6. පතලිජ්ජි ලබා ගගනීම (තල්, කිතුල්).
7. සගෙතිල්ලා කිරි
 එම ාව ස්රාව රැස්වරගන්නා ්වාර
1. රබර් කිරි රැස් කිරීම
- කිරි වගපීම ්රම් පේ දී ගපස වට රමාණය 50 cmට වඩා වගඩි ිදය යුතු ය.
- පෙොපළොපේ සිට 120 cm උසින් 300 ්නතියකින් ප්පලෝයම ෙටවය දක්වා වගපුම පයදීම
- වගපුම වපඳ වට රමාණපේ 1/2ක් ෙමණ දුරට සිදු වරයි.
- රබර් කිරි වගපීම උදෑසන ම සිදු කිරීම, එමඟින් වගඩි කිරි අස්වගන්නක් ලබා ගත හගකි ය.
- වර්ෂා වාලපේ දී වර්ෂා ්වරණයක් (Rain guard) සිද කිරීම
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4. පතලිජ්ෛ (පෙොල්, තල්, කිතුල්) ලබා ගගනීම
- පෙොල් සහ තල් ගස්වල මල මගඳීපමන් ාව ස්රාව ලබා ගනියි.
- පමහි දී පනොිදහිදුණ මල් පතෝරා පගන එහි මුදුන වො පවොලපුව සවත් වර මල
සම්පූර්ණපයන් ලණුවලින් එතීම වරයි. සන් ෙසු මල තගලීම මඟින් පතලිදිය රැස්වර හගකි
ය.
- කිතුල් මපලන් ද රා, ිදනාකිරි නිෂ්ොදනයට අව ය පතලිදිය ලබා ගගනීම සිදු වරයි.
5. ෙගපෙොල් කිරි (ෙගපප්න්) ලබා ගගනීම
- ෙගපප්න් (Papain) යනු ෙගපෙොල් (Carica papaya L.)පගඩිපයන් ලබා ගන්නා ිදයළි කිරි
ය.
- පමය පරොටිපේස් එන්සයිමයක් වන අතර පරෝටීන් සාපයෝග මත ක්රියා වරයි. ්හාර
සාරක්ෂණපේ දීත් ඖෂධ නිෂ්ොදනපේ දීත් (Pharmaceutical) පබපහිදන් පයොදා ගගපන්.
මීට අමතර ව සත්ත්ව පවදවපම් දීත්, හම් ෙදම් කිරීපම් වර්මාන්තපේ දීත් පයොදා ගගපන්.
- ජවදය ෙර්පේෂණ ක්පෂත්රපේ ිදප ෂපයන් ම ප්ලාස්ටික් සගත්වම්වල දී පයොදා ගන්නා බව
වාර්තා පේ.
- පම්රූ නමුත් පනොසඳුණු ෙගපෙොල් පගඩි පම් සඳහා පතෝරා ගත යුතු ය. (පීදී මාස 3- 4 ෙසු
වයස වන පගඩි වඩාත් සුදුසු ය.)
- ෙගපෙොල් පගඩිපේ සිරස් අතට වගපුමක් පයදීම, ෙළමු අවස්ථාපේ දී රමාණවත් ය. නමුත්,
වගපුම් 3 පහෝ 4 ක් පයදීම ද වළ හගකි ය. පමම එක් වගපුමව ගගඹුර මිලි මීටර 1 - 2 ක්
ගගඹුරට ිදය යුතු ය. පමම වගපුම් සියල්ල ෙගපෙොල් පගඩිපේ ොදපේ දී හමු ිදය යුතු ය.
- වගපුම් සඳහා මළ පනොබගපඳන වාපන් (Stainless steel) වලින් සෑදූ වගපුම් තලයක් දිග
රිටවට සිද වර ගගනීපමන් සාදා ගත හගකි ය.
- ෙළමු රැස් කිරීපමන් ෙසු දින 4 - 7 ෙරතර ඇති ව කිරි රැස් වළ හගකි ය.
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2. වජු මගලියම් රැස් කිරීම
- පම් සඳහා ිදප ෂිත ක්රම අනුගමනය පනො වරයි.
- පිහියක් වගනි උෙවරණයක් මඟින් වපඳ පෙොත්පත් වගපුම් පයදීපමන් වජු මගලියම් එවතු
වර ගනු ලබයි.
3. ෙයිනස් පරසිනය රැස් කිරීම
- තියුණු අත් පෙොපරොවක් පහෝ පිහියක් ්ධාරපයන් පෙොපළොපේ සිට 60-90 cmක් ෙමණ
සහළින් 25 cm ෙමණ දිග වගපුමක් සිදු වරයි.
- පමම වගපුම V හගඩගති ිදය යුතු අතර, එම හගඩගති වගපුම් ගණනාවක් සිදු කිරීම වගදගත් පේ.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

-

-

කිරි ස්රාවය වීම මිනිත්තු 4 - 6 ව දී නවතියි. කිරි රැස් කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් පහෝ මළ
පනොබගපඳන වාපන් බඳුන් (තගටි) ාිදත වළ යුතු ය.
රැස් වළ කිරි සහිත බඳුන් පෙොලිතීන්වලින් ්වරණය වරන ලද වගසිය හගකි පියනක් සහිත
පෙට්ටියව තගන්ෙත් වර පසවණ සහිත ස්ථානයව තගබිය යුතු ය.
කිරි රැස් කිරීපම් දී අෙද්රවය හා වෘමීන්පගන් පතොර ව ලබා ගගනීම වළ යුතු ය.
රැස් පවපරන අමු කිරි (fresh latex) හගකි සක්මනින් ිදයළා ගත යුතු ය. එහි පතතමනය
5% දක්වා අඩු ිදය යුතු ය.
වගදගත් හා සගළකිය යුතු වරුණු
1. වගපුම මිලි මීටර 1 - 2 වඩා වගඩි වුවපහොත් පගඩිපේ ඇති යුෂය හා පිෂ්ටය කිරි සමඟ
මිර වීපමන් එහි තත්ත්වය බාල පේ.
2. යවඩ, තඹ, පිත්තල බඳුන්වල කිරි රැස් පනොවළ යුතු ය. එපස කිරීපමන් කිරිවල
ෙගහගය පවනස් වී ක්රියාවාරිත්වය නගති වී යයි.
3. ගබඩා කිරීමට පයොදා ගන්නා පෙට්ටි වගසිය හගකි ඒවා ිදය යුතු ය. එපසම පසවපනහි
තගබීම සතා වගදගත් පේ. නගතපහොත් එන්සයිම ක්රියාවාරිත්වය නගති වී යයි.
4. කිරි රැස් කිරීපම් දී ිදයළි කිරි (පගඩිය මත) අමු කිරි සමඟ මිර පනො වළ යුතු ය.
එමඟින් තත්ත්වය බාල පේ.
5. ්ර්ද්රතාව වගඩි දිනවල දී කිරි රැස් කිරීපමන් වගඩි කිරි රමාණයක් ලබා ගත හගකි ය.
6. අමු කිරි සපම් ගෑවීපමන් සම පිළිස්සීම පමන් ම පවනත් අසාත්මිවතා ඇති ිදය හගකි
බගිදන් වඩාත් සගළකිලිමත් ිදය යුතු ය.
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- ෙගපෙොල් කිරි ිදයළීපම් ක්රම
1 හිරු එළිපේ ිදයළීම
● තගටි මත ිදසුරුවා හිරු එළිපේ ිදයළයි.
● පමම කිරි තත්ත්වපයන් බාල ය. එන්සයිම ක්රියාවාරිත්වය නගති වී යා හගකි අතර
දුඹුරු ෙගහග ිදය හගකි ය.
2 උඳුන්වල ිදයළීම
● පම් සඳහා මගටිවලින් සෑදූ උඳුන් පයොදා ගනියි.
● ිදයළීමට ෙගය 4-5ක් ෙමණ ගත පේ.
● 30-40 0C උෂ්ණත්වපේ ිදයළයි. මහා ෙරිමාණ නිෂ්ොදනවල දී රික්ත උඳුන්වල
(Vacuum oven) 65-80 0C උෂ්ණත්වයක් ාිදත වරයි. පමමගින් සතා උසස්
තත්ත්වපේ ෙගපෙොල් කිරි ලබා ගත හගකි ය.
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අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

-

ෙසු ව යුෂ රැස් කිරීම සඳහා ෙත්රපේ
සහළ ස්තරය හා ෙහළ ස්තරය වො
පවන් වරන්න.

-

හගන්දකින් පහෝ පිහියකින් සූරා යුෂ
සවත් වර ගන්න.

-

පමපලස එක් වර ගත් යුෂය පබෝතල්වල අසුරා
ශීතවරණපේ තබන්න. නිස්සාරණය වරගත් යුෂ
එපවපල් ම රපයෝෛනයට ගත හගකි ය. නගතපහොත්
ශීතවරණපේ දිනක් ෙමණ ගබඩා වළ හගකි ය.
ාවපයන් පවෝමාරිවා ෙත්ර සවත් වළ ෙසු ව, ෙත්රපයන්
වගගිපරන වහ ෙගහග සාරය සවත් වීමට ටිව පේලාවක්
තබා පවෝමාරිවා සාරය ගන්න. නගතපහොත් එම
පවොටපස අඩාගු රසායන ද්රවය පවෝමාරිවා සාරයට
මිර වුවපහොත් ිදපර්චන ගුණය ඇති පේ.
පමම යුෂ සෘජුව පහෝ ෛලය හා පදහි යුෂ සමඟ මිර වර
ොනය වළ හගකි ය.

-
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3 ිදසිරි ිදයළීම
● මහා ෙරිමාණ නිෂ්ොදනවල දී ාිදත පවපර්.
● පම් සඳහා ිද ාල මුදලක් වගය පේ.
● සස්තරම් තත්ත්වපේ ෙගපෙොල් කිරි ලබා ගත හගකි ය.
6. පවෝමාරිවා යුෂ රැස් කිරීම
- මනා ව වගඩුණු පවෝමාරිවා ාවයකින් ිද ාල ෙත්ර (500 gට වඩා වගඩි) පතෝරා ගන්න.
ාව ෙත්රවලට ඇල වගපුමක් පයදීපමන් පතෝරා ගත් ාව ෙත්ර ාවපයන් පවන් වර ගන්න.
- එම ෙත්ර පහොඳින් පසෝදා පගන ෙත්රපේ
අග්රය ද දාර ද වො සවත් වරන්න.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

7. සගෙතිල්ලා කිරි නිස්සාරණය
ාවපේ පෙොත්ත තුවාල කිරීපමන් ලබා ගනියි.
- පෙොලි - අයිපසොප්රීන් නම් බහුඅවයිදවය ෙවතියි.
- චුයින්ගම් සෑදීම සඳහා පයොදා ගනියි.

ාව සාර - Plant Extracts
වගපූ ිදට වෑස්සීමකින් පතොරව, යම්කිසි ක්රමපේදයවට අනුව ාව පවොටස්වලින් නිස්සාරණය
වරගන්නා ද්රවය ාව සාර පලස හගඳින්පේ.

ාව තුළ ිදිදධ වටිනාවම් සහිත රසායනිව සාපයෝග ෙවතී. පම්වා රධාන ව පයන් ්වාර
පදවවට ෙවතියි.
1. වාෂ්ෙශීලී ද්රවය - වාෂ්ෙශීලී ද්රවය සුගන්ධමය පතල් වර්ග පේ.
උදා : ෙගඟිරි, කුරුඳු, වරාබු නගටි, පදහි, පදොඩම් පලලි, සමන් පිච්ච, පසොලිවා මල්
වගනි ද්රවයවල සගන්ධ පතල් අඩාගු පේ.
2. වාෂ්ෙශීලී පනොවන ද්රවය - වාෂ්ෙශීලී පනොවන ද්රවය පලස ාවවල ස්ථාවර ව ෙවතින
පතල් වර්ගත්, ාව යුෂපේ ෙවතින ිදිදධ සාපයෝගත් සලවනු ලබයි.

ලක්ෂණය

වාෂ්ෙශීලී ද්රවය

වාෂ්ෙශීලී පනොවන ද්රවය

උෂ්ණත්වපේදී වාෂ්ෙ පේ.

වාමර උෂ්ණත්වපේදී වාෂ්ෙ
පනොපේ.

වාෂ්ෙවීපමන් ෙසු ෙගවගත්ම

පූර්ණව වාෂ්ෙ පේ.

ෙගල්ලම් සතිරි පේ.

පෙරාගත් ෙසු ෙගවගත්ම

ෙගල්ලම් ඇති පනොපේ.

නිතය ෙගල්ලම් ඇති පේ.

පෙොදු නිස්සාරණ ක්රමය

්සවනය

පම්ද/ලිපිඩ රමාණය

අඩු ය.

තගලීම, මිරිකීම, ද්රාවව පලස
ෛලය පහෝ වාබනිව සාපයෝග
ාිදතය
සහළ ය.

ලබාගත හගකි පවොටස්

ෙත්ර, වඳන්, මුල්, මල් පෙති,
පෙොතු

බීෛ/ඵල

උදාහරණ

කුරුඳු පතල්, ෙගඟිරි පතල්,
වරාබු පතල්, සඳුන් පතල්,
යුවගලිප්ටස් ෙත්ර පතල්, සමන්
පිච්ච පතල්, පරෝස පතල්,
සගවගන්දරා පතල්

තල පතල්, අබ පතල්, පෙොල්
පතල්
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ස්වරූෙය

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

පම්වා ිදිදධ ක්රමවලට පවන් වර ගගනීම සිදු වරයි. ඒ සඳහා පීඩනයක් පයදීම, ්සවනය, තගම්බීම
වගනි ිදිදධ ක්රම ාිදත වරයි. පමහි දී ාව ෙටව හා ජසල තුළ ෙවතින සාපයෝග එම ෙටව පහෝ
ජසල බිඳී යාපමන් පිටතට ෙගමිපණ්. ඒවා සෘජුවම පහෝ ිදිදධ ද්රාවවවල දිය වර ලබා ගත හගකි ය.
1. සෘජුවම ඇඹරීපමන් පහෝ තළා මිරිකීපමන් (පීඩනයක් පයදීපමන්)
උදා: තල, අබ පතල් පවන් කිරීම, උක් ෙගණි ලබා ගගනීම
2. ද්රාවව පලස ෛලය පයදීපමන්
උදා: පෙොල් පතල්, ඖෂීය ොන (ඔසු ෙගන්, පවොළ වගඳ), වසාය
3. ද්රාවව පලස වාබනිව සාපයෝග ාිදතපයන්
උදා: සමන් පිච්ච, පරෝස, සගවගන්දරා පතල්
4. හුමාලය පහෝ ෛලය සමඟ ්සවනපයන්
උදා: කුරුඳු, ෙගඟිරි, ගම්මිරිස්, වරාබු, සඳුන්, යුවගලිප්ටස් ෙත්ර පතල් ලබා ගගනීම
1. පීඩනයක් යටපත් නිස්සාරණය
උදා : ■ පෙොල්වලින් පතල් පවන් කිරීම
- පෙොල් ගා ගගනීපමන් පහෝ සිහින් වගබගලිවලට වො ගගනීපමන් ෙසු පහොඳින් පේළීම
සිදුවරයි. සන් ෙසු පතල් පවන් වරන යන්ත්රයවට දමා අඹරා මිරිකීපමන් පතල් පවන් වරයි.

පෙොල් ගා ගගනීම පහෝ සිහින්ව වො ගගනීම

පතල් සිඳින යන්ත්රයවට දමා අඹරා මිරිවා ගගනීම
■ තල, අබ වගනි බීෛවලින් ද පතල් පවන් වර ගනියි.
- පමහි දී බීෛ අේපේ පේලාපගන සියුම් පලස කුඩු වර පගන පතල් සිඳින යන්ත්රයවට දමා
පහෝ අතින් මිරිකීපමන් පතල් පවන් වර ගනී.
■ උක් ාවපේ වඳ තළා මිරිවා ගගනීපමන් උක් ෙගණි ලබා ගනී. එම ෙගණිවලින් සීනි
සහ හකුරු නිෂ්ොදනය වරයි.
2. ද්රාවවය පලස ෛලය ාිදත වර නිස්සාරණය
උදා : ■ පෙොල්වලින් පතල් පවන් කිරීම
- පහොඳින් පේළී ඇති පෙොල් සිහින් ව ගා ගනු ලගපේ. සන් ෙසු ිද ාල බඳුනවට දමා එයට
ෛලය දමා ෙගය කිහිෙයක් තගම්බීම වරයි. සන් ෙසු පමම පෙොල් මිරිවා පෙොල් කිරි ලබා
ගනියි. එම පෙොල් කිරි ලිෙ තබා ෙගය කිහිෙයක් නගටවීම වරයි. එහි දී පෙොල් කිරිවලින් පතල්
පවන් වී ෛලය මත ො වීම සිදු පේ. පමපලස ෛලය මත ොපවන පතල් තට්ටුව පවන් වර
ඒවා නගටවීපමන් එහි ෙවතින ෛලය වාෂ්ෙ වර හගරීම වරයි. සන් ෙසු සාදා ගත් පෙොල් පතල්
බඳුන්වලට දමයි.
■ තගම්බීම මගින් ාව සාර නිස්සාරණය
- ඖෂීය ොන නිෙදවීපම් දී අව ය ාව පවොටස් බඳුනවට දමා ෛලය දමා තගම්බීම සිදු වරයි.
සන් ෙසු පෙරා ොනය වරයි. උදා: සරමුසු, පෙොල් ෙලා, පබලි මල්, රණවරා මල් පමපලස
ඖෂීය ොන පිළිපයල කිරීමට පයොදා ගනියි.
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අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

-

-

වසාය නිෂ්ොදනපේ දී නියමිත වට්පටෝරුවලට අනුව අව ය රමාණවලින් ඖෂීය ාව
පවොටස් ලබා පගන නියමිත ෛලය රමාණයක් පයොදා නියමිත නිර්පද්ශිත රමාණයක් දක්වා
සිඳ ගගනීපමන් වසාය පිළිපයල වර ගනියි.
පත් ාවපේ ද දලු පේලා කුඩු වර උණු ෛලයට පයොදා තම්බා ගගනීපමනුත්, පවෝපි ඇට බගද
කුඩු වර උණු ෛලයට පයොදා තම්බා ගගනීපමනුත් ිදිදධ ොන වර්ග පිළිපයල වර ගනියි.
ෙත්තු සවස් කිරීපම් දී අව ය ඖෂීය ාව වගබලි වර යුෂ ලබා පගන පහෝ සිහින් පලස
කුඩු වර පහෝ ද්රව මාධයයව තම්බා වගඩි ෛලය සවත් වර ්පල්ෙයක් පලස සවස් වරයි.
අරිෂ්ට නිෂ්ොදනපේ දී ඖෂීය ාව පවොටස් පයොදාපගන තනා ගන්නා වසායට ෙගසවීම
සඳහා අව ය ද්රවය (මලිත ාවපේ මල් , සීනි පහෝ මී ෙගණි) අව ය රමාණයට එවතු වර ලී
බඳුනවට දමා මගටි ගසා මාසයක් ෙමණ තබයි.

3. ද්රාවව මඟින් වාෂ්ෙශීලී පතල් නිස්සාරණය
- සගන්ධ පතල් ෛලපේ සතා අඩුපවන් දිය පේ. එබගිදන් වාබනිව සාපයෝගවල පමම පතල්
දිය වර ගගනීම සිදු වළ හගකි ය.
- වාබනිව සාපයෝග පලස ඊතයිල් මදයසාරය, පටොලුවීන්, ඊතර් ්දිය ාිදත වරයි.
- පමහි දී සගන්ධ පතල් ලබාගන්නා ාව ද්රවය ිදයළා පවොටස් වර පහෝ කුඩු වර බඳුනවට
දමා එයට වාබනිව ද්රාවණය එවතු වර පසලවීම වරයි. සගන්ධ පතල් ද්රාවවපේ දිය වූ ෙසු
එය පවන් වර ගගනීමට ද්රාවවය වාෂ්ෙ වීමට සඩ හරියි. එිදට සගන්ධ පතල් බඳුපන් සතිරි
පේ.
ාව ද්රවය වාබනිව ද්රාවණය සමඟ මිර කිරීපම් දී පමන්ම ද්රාවවය වාෂ්ෙ කිරීම සඳහා ිදිදධ
ඇටවුම් පහෝ උෙවරණ ාිදත වළ හගකි ය. වගනිලා, පසොලිවා, අරලිය, සමන් පිච්ච හා
පරෝස වගනි මල්වල ඇති සගන්ධ පතල් පම් ්වාරයට ලබා ගනියි.
සගන්ධ පතල් අඩාගු ාව පවොටස් හා වාබනිව ද්රාවවය මිර කිරීම
සගන්ධ පතල් වාබනිව ද්රාවවය තුළට ිදසරණය වීමට පහෝ වාබනිව ද්රාවවය තුළ
දියවීමට අව ය වාලය ලබා දීම
වාබනිව ද්රාවවය පවන් වර ගගනීම
මල් සුවඳ පවන් වර ගගනීපම් දී “පෙොපම්ඩ්” නම් ක්රමය පහෝ Enfleurage නම් ක්රමය
අනුගමනය වරනු ලගපේ. පමහි දී පයොදා ගන්නා උොය මාර්ගය සතා පිරිසිදු සටි පයොදා එම
සටිවලට මල් සුවඳ අවප ෝෂණය වර ගගනීමට සගලගස්වීමයි.එම සටි ඊතයිල් මදයසාරපේ
දමා පසොලවනු ලගපේ. නමුත් සටි දිය පනොපේ. පම් නිසා සටිවල උරාපගන ඇති මල් සාරය
සම්පූර්ණ පලස මදයසාරයට දිය වී යයි.
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4. ්සවනය මගින් පතල් ලබා ගගනීම
■ හුමාල ්සවනය හා ෛල ්සවනය
ාවපේ අදාළ පවොටස්
මද ෙවපන් ිදයළීම (සගම ිදට ම අදාළ පනොපේ.)

කුඩා පවොටස්වලට වො ගගනීම/පිටි බවට ෙත් කිරීම

හුමාලය යගවීපමන් තගම්බීම

ෛලපේ බහා තගම්බීම

පතල් වාෂ්ෙ සහිත හුමාලය ඝනීවාරවයක් හරහා
යගවීම
පේරුම් පුනීලය මඟින් පවන් වර ගගනීම
-

Dean Stark apparatus / Clevenger apparatus පහෝ ාිදත වපළ නම් එවතු වූ සගන්ධ
පතල් පවන් වර ගගනීමට උෙවරණපේ ම වරාමය ාිදත වළ හගකි අතර නගතපහොත්
පේරුම් පුනීලය ාිදත වළ හගකි ය.

්රක්ෂිත නලය
ඝනී වනය වූ ෛල වාෂ්ෙ

හුමාල
ෛනවය

පිට මුව

ඇතුළු මුව
ෛලය

්සවනය වළ
පතල් සහිත
ෛලය
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හුමාල ්සවනය

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

වන්පඩන්සරය

්සවනය
සඳහා
ාව
පවොටස්

්සවනය
වළ පතල්
සහිත ෛලය

ෛලය

ෛල ්සවනය

ාව සාර ්ශ්රිත නිෂ්ොදන
උදා: ● ෙළිපබෝධනා ව නිෂ්ොදනය - පවොපහොඹ ාවපේ ිදිදධ පවොටස් ෙළිපබෝධ මර්දනයට
පයොදා ගනු ලගපේ. වෘමිනා ව ගුණය බහුලව අඩාගු රසායනිව වාණ්ඩයක් පලස “
ඇසඩිරැක්ටින් ‘’ සගළකිය හගකි ය.
දුම්පවොළවල ඇති සක්රීය රසායනිවය නිපවොටින් ය. දුම්පවොළ නිස්සාරවය ාිදතපයන්
කූඩිත්තන්, ෙගළමගක්වන්, ෙණු කුහර සාදන වෘමීන් මර්දනය වළ හගකි ය.
සුදු ළූනුවල ඇති සක්රිය රසායනිවය ගාලික් අම්ලයයි. (garlic acid) වටුව සගර ගන්ධය
වෘමි ිදවර්ෂවයක් පලස ක්රියා වරයි. මයිටා හානි සහ දිලීර පරෝග සඳහා රතිඵලදායව ය.
● සුවඳ ිදලවුන් නිෂ්ොදනය - පුෂ්ෙමය ර වවලින් ලබා ගන්නා සාර සුවඳ ිදලවුන්
නිෂ්ොදනය සඳහා පයොදා ගනියි. උදා: ලගවගන්ඩර්, පරෝස, සමන් පිච්ච සාර සුවඳ ිදලවුන්
පලස ිද ාල ව පයන් පයොදා ගන්නා පරෝස මල් සාරපේ ඇත්පත් පෛරනිපයෝල් සහ
පෛරනයිල් ඇසිපට්ට් යන රසායනිව සාපයෝග පදව පේ.
● සගන්ධ පතල් නිෂ්ොදනය - ිදිදධ ාව පවොටස් මඟින් පතල් නිස්සාරණය වර එම පතල්
ිදිදධ අව යතා සඳහා ාිදත පේ.

● දියර පෙොපහොර නිෂ්ොදනය - දිරාෙත් වන පවොළ පෙොපහොරවලට ගගඩිදලන් දමා තගබූ
වළ සක්මනින් දිරාෙත් පේ. පමයට ෛලය පයදූ ිදට ලගපබන ස්රාවය තනුව වර පෙොපහොරක්
පලස ාිදත වළ හගකි ය. පවොළ පෙොපහොර සෑදීම සඳහා නයිරෛන් බහුල ාව පයොදා ගනී.
උදා: රනිල ාව
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උදා: කුරුඳු පතල් - දත් වගක්කුමට, ිදෂබීෛ නා වයක් පලස, මු පසෝදන පලස
සඟුරු පතල් - රස වාරවයක් පලස, අජීර්ණයට
සුදු හඳුන් පතල් - ිදෂබීෛ නා වයක් පලස, සුවඳ ිදලවුන් පලස
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අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

● රූෙලාවණය ද්රවය නිෂ්ොදනය - ිදිදධ ාව සාර රූෙලාවනය නිෂ්ොදන සඳහා පයොදා ගනු
ලබයි. උදා: පවෝමාරිවා නිස්සාරවය හිසපවස් සඳහා වන්ඩිෂනර් පලස ද, හිපසහි චර්ම
පෙෝෂවයක් පලස ද ාිදත වරයි. පවනිවගල් ගගට ෛලීය පහෝ මදයසාරීය නිස්සාරව සම
ිදයළි කිරීම හා ෙගහගෙත් කිරීම සිදු වරයි. සුදු හඳුන් පතල් සම ෙගහගෙත් වරයි.
● ප ෝධනවාරව නිෂ්ොදනය (ෂගම්පු) - පවපළඳපෙොපළහි ෙවතින ිදිදධ ප ෝධන වාරව
නිෂ්ොදනය සඳහා ාව සාර ාිදත වරනු ලබයි. උදා: පවෝමාරිවා, පහනා, නිල් අවරිය,
මීට අමතර ව ිදිදධ ප ෝධන වාරව නිවපස දී ද සගවසිය හගකි ය. උදා: පනල්ලි, උළුහාල්,
පදහි තම්බා ලගපබන නිස්සාරවපයන් හිස පසදීම
● සායම් නිෂ්ොදනය - ාවවල අඩාගු යුෂපේ පනොපයකුත් වර්ණව දිය වී ඇත. පම්වා
සායම් පලස පහෝ සායම් නිෂ්ොදනයට පයොදා ගත හගකි ය. පබොපහෝ ිදට ාව පවොටස්
තගම්බීපම් දී ජසලය මිය පගොස් ජසල ෙටලය බිඳී ජසල යුෂය සවතට ඒම සිදු පේ. ිදිදධ
වර්ණපයන් යුත් පමම ජසල යුෂ සායම් පලස පයොදා ගත හගකි ය.
සිවුරු වර්ණවත් කිරීමට - පවොස් මුල් තගම්බූ වතුර, පසොලිවා මල් නගටි පයොදා ගගනීම
නියඳ පවඳි ොට ගගන්වීමට - පවනිවගල් ගගට, ෙතඟි, අරළු, බුළු පයොදා ගගනීම
බිතු සිතුවම් සඳහා අව ය වර්ණව ලබා ගගනීම - මල් පගොරවා, නිල් අවරිය
● බීම වර්ග නිෂ්ොදනය - ිදිදධ බීම වර්ග නිෂ්ොදනය සඳහා ාව සාර ාිදත වරනු ලබයි.

දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන ලබා ගගනීපම් දී මතුිදය හගකි ිදිදධ ගගටලු
1. නිෂ්ොදන සඳහා අමුද්රවය රමාණවත් පනොවීම
උදා: ඖෂීය ොන සගවසීම සඳහා
2. ෛාතයන්තර රමිති රහිත වීම නිසා අෙනයන පවළඳපෙොළ තුළ ගගටලු මතුවීම
සමහර ාව රාව හා සාර ්ශ්රිත නිෂ්ොදන රටවට පහෝ රටවල් කිහිෙයවට සීමා වී ඇති නිසා
ෛාතයන්තර මඟින් සගවසූ පිරිිදතර රහිත වීම
3. ාිදතපේ හා නිෙදවීපම් අෙහසුව
උදා: ාව ්ශ්රිත සායම් නිෂ්ොදනය
4. පද් ගුණිව ගගටලු
උදා: රබර් කිරි රාව එවතු කිරීම වර්ෂා වාලපේ දී අෙහසු වීම
5. පුහුණු රමිවයින් පනොමගති වීම
උදා: රබර් කිරි වගපීම, ෙගපෙොල් කිරි රැස් කිරීම
6. වගඩි නිෂ්ොදන ලබාපදන රපදද හිඟ වීම
7. වරින් වර ෙගතිපරන ිදිදධ පරෝග හා ෙළිපබෝධ
උදා: පෙොල් ාවය සඳහා රතු කුරුමිණියාපග් හානිය හා ජවරස හානි
8. නීතිමය ගගටලු
උදා: වල්ලෙට්ටා වගනි ාවවලින් පරසීන් ලබා ගගනීපම් දී මතුවන ගගටලු
අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර
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උදා : ෙගපෙොල්, අඹ, පනල්ලි, දිවුල්, අලිපප්ර ්දී ෙලතුරු ෛලය සමඟ මිර වර ඇඹරීපමන්
(grinding) ලබා ගන්නා සාරය රසවත් ොනයකි.
පගොටුපවොළ, මුකුණුවගන්න, පෙොල්ෙළා, හාතවාරිය, ළෙටි පවොළ, දඬු
පවොටස්වලින් ලබා ගන්නා සාරය ාිදතපයන් පවොළ වගඳ නිෂ්ොදනය වරනු
ලගපේ.
සරමුසු, පෙොල්ෙළා, රණවරා, පබලි මල් ්දිය තම්බා ගනු ලබන නිස්සාරව ිදිදධ
පරෝගාබාධ සමනය කිරීම සඳහා ඖෂධ පලස ොනය වරනු ලබයි. පමපලස සවසා
ගත් ොන වර්ග පවළඳපෙොපළන් ද මිළ දී ගත හගකි ය. උදා : පනල්ලි සිරප්



ිදසඳුම්
1. හිඟ අමුද්රවය සඳහා වෘත්රිමව වගා පවොට සල්ලුම සගෙයීමට වටයුතු කිරීම
2. සල්ලුම ෙවතින රටවල් සමඟ සාවච්ඡා වර රාෛය හා රාෛය පනොවන මගදිහත් වීමකින් අදාළ
ාව රාවයට පහෝ සාරයට ගගලපෙන රමිති සවස් වර ගගනීම
3. ාව රාව හා සාර ලබා ගගනීම පිළිබඳ ව දගනුවත් කිරීපම් හා පුහුණු කිරීපම් වගඩමුළු ෙගවතීම
4. පද් ගුණිව ගගටලු වලට ගගලපෙන සරල ිදසඳුම් සදිරිෙත් කිරීම
උදා: රබර් ගස් මත වර්ෂා ්වරණ පයදීම
5. ෙර්පේෂණ මඟින් වගඩි නිෂ්ොදනයක් ලබාපදන රපදද හා පරෝග ෙළිපබෝධවලට ඔපරොත්තු
පදන රපදද නිෙදවීම

ඇගයීම
1. දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන වර්ග වළ හගකි ිදිදධ ්වාර සඳහා උදාහරණ ලියන්න.
2.

ාව ස්රාවයක් හා ාව සාරයක් අතර ඇති පවනස්වම් පමොනවාද?

3.

ාව ස්රාව සඳහා නිදසුන් සෙයන්න.

4. එම එක් එක් ාව ස්රාවය රැස් කිරීපම් දී සගළකිය යුතු වරුණු 3ක් බගගින් ලියන්න.
5.

6.

ාව සාර නිස්සාරණයට පයොදා ගන්නා ක්රම පමොනවාද? එම එක් එක් ක්රමයට උදාහරණයක්
බගගින් ලියන්න.
ාව සාර ්ශ්රිත නිෂ්ොදන පවටිපයන් ිදස්තර වරන්න.
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7. දගව පනොවන වනෛ නිෂ්ොදන ලබා ගගනීපම් දී මතුිදය හගකි ගගටලු 5ක් හා එම ගගටලු අවම
කිරීමට ගත හගකි ිදසඳුම් 5ක් ලියන්න.

අන්තර්ගතය -එස්. එන්.ඩී. පෙපර්රා, ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/ සිවලී මධය ිදදයාලය, රත්නපුර

