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පැළෑටි හා ගස්වැල් 

1. ආසන්න පරිසරයේ ඇති ගස්, වැල්, පැළෑටි, පඳුරැ හඳුනා ගැනීම. 

 

ගස්   → උසට, මහතට, ප ොළපෙන් ඉහලට සෘජුෙ ෙැපේ. 
උදා: ප ොස්, පෙලි, සල්, ප ොල්, නුග, රඹුටන්, නො 

ෙැල්   → හීනියට, දිගට ෙැපේ. ආධොර ය  උ  ොර යක් පනොමැතිෙ ප ොළපෙන් ඉහලට 
සෘජුෙ පනොෙැපේ.  
උදා: ෙතල, ෙට්ටක් ො, දඹල, ගම්මිරිස්, මදුෙැල්,  රවිල, පිපිඤ්ඤා 

 ඳුරැ  →  ැළ ප ොකුරක් පලස ෙැපේ. එ   ැළයකින්  ැළ රොශියක් හටපගන ඇත. 
උදා: පස්ර,  හ, ඉඟුරැ, තුත්තතිරි, පගොයම්ම, කුරක් න්, මොනො, ඉලුක්. 

 ැළෑටි → උසට, මහතට පනොෙැපේ.  ඳ ශක්තිමත්ත නැත. ප ොළපෙන් ඉහලට සෘජුෙ ෙැපේ. 
උදා: පමොනර කුඩුම්මිය, නීරමුල්ලිය, තම්ම ලො, ප ොල් ලො, කූඩලු,  ඩු හර 

 

• ආසන්න  රිසරපේ ඇති, ගස්, ෙැල්,  ැළෑටි හො  ඳුරැ ෙලින් ලෙොගන්නො ලද ශො  
ප ොටස් ( තර, මල්, පගඩි, මුල්) එ තු  රගන්න. 
 
එම ශො  ප ොටස් නිරීක්ෂණය  රන්න. පම්ම සඳහො අත්ත ොචයක් ඇත්තනම්ම එමඟින් ද 
පහොඳින් නිරීක්ෂණය  රන්න. 

 

ශාක පත්රවල හැඩය. 

නටුවක පතිරකා රාශියක් ඇති ශාක පත්ර. 
උදා:  රපිිංචො, පනල්ලි, සියඹලො, ප ොපහොඹ, පිහිඹියො, 
ඇත්තපතෝර, මුරැිංගො, නිදිකුම්මෙො 

 

 

ශො   රධොන ප ොටස් 4ක්  ට පෙපේ

ගස්

ෙැල්

 ඳුරැ

 ැළෑටි
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ඇඟිලිවලට යෙදුන ශාක පත්ර. 
උදා: මඤ්ඤපාක් ො, ගස්ලබු, ෙණ්ඩක් ො, එරඬු, ෙැල් 
ප ොහිල, පදල්,  රවිල. 

 
සිහින් දිගටි ශාක පත්ර. 
උදා: පගොයම්ම, මොනො, ඉලුක්, සැෙන්දරො, ඉරමුසු, පස්ර, 
කුරක් න්, හොතොෙොරිය, උණ 

 

 

ශාක පත්ර වටා ඇති දාරය දැති සහිත් වීම. 
උදා: පගොටුප ොළ, ෙද, පරෝස, කුප් පම්මනිය, ඉරිපේරිය, 
කුඹුක්, දහස්ප තියො, අක්  ොන. 

 

 

මහත් යකාට ශාක පත්ර. 
උදා: ප ොස්,  ැන්ද,  ජු, පනලුම්ම, බුළු, නිවිති 

 

 

මහත්, දිග ශාක පත්ර (දිගින් හා පළලින් වැඩි) 
උදා:  ැනොස්, ප පසල්, අරලිය,  හ, හෙරල, ආඩපතොඩො 

 
 

ශාක වල පත්ර වල වර්ණය. 

• පෙොපහෝ ශො   තර ප ොළ  ැහැතිය. 
උදා: අඹ, බුලත්ත, ප ොස් 
 

•  හ  ැහැය සහ රතු  ැහැය. 
උදා: ප රෝටන් ෙර්ග 
 

• ළො ප ොළ  ැහැය 
උදා: සලොද, ප පසල් දල්ල 
 

• පරෝස  ැහැය. 
උදා: නො දල්ල 
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• දම්ම  ැහැය. 
උදා: අඹ දල්ල, ප  ටිය, බීට් රෑට් 
 

• සුදු  ැහැය. 
උදා: ප ෝප්  ප ොළ 

 

ශාක පත්රවල රළු ෙව/ සිනිඳු ෙව (වයනය) 

• රළු ශො   තර (අතින් අල්ලො ෙැලූ විට පගොපරෝසු ශො   තර). 
උදා: පප්ර, පදල්, රඹුටන්, ප ොස්, ෙට්ටක් ො 
 

• සිනිඳු ශො   තර. 
උදා: බුලත්ත, නිවිති, සියඹලො, මුරැිංගො 

 

ඇඟිලි තුඩුවලින් යපාඩි කළ විට ගඳක් යහෝ සුවඳක් දැයනන ශාක පත්ර. 

පදහි,  රපිිංචො, පදාඩම්ම, රම්මප , ඉඟුරැ,  හ, අඹ, බුලත්ත, අපනෝදා, අඳු 

 

ශාක පත්රවල නාරටි පිහිටා ඇති අකාරය. 

• මැද නොරටියක් නැති, අතු නොරටි ශො   තරපේ මැද සිට  තරපේ දාරය දක්ෙො විහිපේ. 
උදා: පනලුම්ම, කුමුදු,  ැන්ද 
 

• මැද නොරටියක් ඇති, අතු නොරටි මැද නොරටිපේ සිට ශො   තරපේ දාරය දක්ෙො විහිපේ. 
උදා: ප ොපහොඹ, පප්ර, ආඩපතෝඩො, රඹුටන් 
 

• මැද නොරටියක් ඇති, අතු නොරටි නටුෙ ප ොළයට සම්මෙන්ධ ෙන තැන සිට ශො   තරපේ 
තුඩ  ැත්තතට විහිපේ. 
උදා: කුරැඳු, බුලත්ත, රසකිඳල, තිප්පිලි 
 

• මැද නොරටිය  මණක් ඇති ශො   තර, 
උදා: ඕකිේ, ෙැටප යියො, රම්මප  

 

2. යගවත්යත් ඇති ශාක නිරීක්ෂණය කිරීම. 

• අදාළ ශො පේ නම. 
• ෙැඩී ඇති ස්ථොනය. 
• ශො පේ ස්ෙභොෙය 

o  පේ ස්ෙභොෙය ( ශක්තිමත්ත ෙෙ, විශොලත්තෙය) 
o අතු විහිදී ඇති අ ොරය 
o ශො  ෙැඩී ඇති උස 

• මල් පගඩි ඇත්තනම්ම ඒෙො පිහිටො ඇති අ ොරය 
• පෙනත්ත සුවිපේෂී ලක්ෂණ 
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පදමොපියනි, 

දරැෙන්, පගෙත්තපත්ත ශො  පිහිටි ස්ථොනෙලට පයොමු  රන්න. ඉහත සඳහන්  රැණු 
නිරීක්ෂණයට දරැෙන්හට මඟ ප න්ෙන්න. 

ශො ෙල විවිධත්තෙයක් ඇති ෙෙත්ත, ඒ සෑම ශො ය ටම ඒෙොට සුවිපේෂ වූ ලක්ෂණ ඇති 
ෙෙත්ත මතු  ර දක්ෙන්න. 

 

• නිරීක්ෂණය  ළ ශො   හත  රිදි ප ළගස්ෙන්න. 

උදා:  

ශො පේ නම :  
ෙැඩී තිබුණු ස්ථොනය :  
 පේ ස්ෙභොෙය :  
මල් : 
පගඩි :  

හොතොෙොරිය 
පගෙත්තපත්ත ගල් සහිත ස්ථොනය . 
 ටු සහිත ය. ශක්තිමත්ත ය.  ෙැලකි. 
සුදු  ැහැතිය, සුෙඳෙත්ත ය. 
රවුම්ම ප ොළ  ැහැති කුඩො පගඩි හට ගනියි. 

  
ශො පේ නම :  
ෙැඩී තිබුණු ස්ථොනය :  
 පේ ස්ෙභොෙය :  
අතු විහිදී ඇති අ ොරය: 
මල් : 
පගඩි : 

ප ොට්ටම්මෙො 
පගදර ඉදිරි ස ිදුපල්. 
ශක්තිමත්ත ය. 
අතු හරස් අතට විහිදී ඇත. 
ළො  හ  ැහැ කුඩො මල් සෑපේ. 
ප ොළ  ැහැතිය. ඉදුණු විට රතු හො  හ  ැහැ පේ. 

 

3. පරිසරයේ විවිධත්වයයන් යුත් ස්ථානවල වැයවන ශාක. 

• විෙෘත  රිසරපේ ෙැපඩන ශො . 
උදා: ප ොල්, අඹ, රඹුටන් 
 

• පසෙණ සහිත ස්ථොනෙල ෙැපඩන ශො . 
උදා: ඇන්ූරියම්ම, ිපගෝනියො, මීෙන කුලපේ ශො , හෙරල 
 

• ජලය සහිත ස්ථොනෙල ෙැපඩන ශො . 
උදා: කුඹුක්, ගහල, උණ, ෙැටප යියො, ලුණුවිල 
 

• මඩ සහිත ස්ථොනෙල ෙැපඩන ශො . 
උදා: පගොයම්ම, ගිරො ලො, පගොජිරි, පෙල්මොරැක්, තුනැස්ස 
 

• ගස්ෙල  ඳන් මත ෙැපඩන ශො . 
උදා: උඩෙැඩියො, පේඳුරැ 
 

• ගල් සහිත ස්ථොනෙල ෙැපඩන ශො . 
උදා:  පතොක් 
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4. ශාක වැඩීමට අවශය සාධක. 

• ජලය 
• හිරැ එළිය 
•  ස 
• ෙොතය 
• ඉඩ ඩ 

 

ශාක වැඩීමට අවශය සාධක යසායා ෙැලීම. 

කිරයො ොර ම - 

• සමොන ෙඳුන් 4ක් ගන්න. 
• එම ෙඳුන් 1, 2, 3, 4 ෙශපයන් නම්ම  රගන්න. 
• සමොන  රමොණයට ෙැඩුණු එ  ම ෙර්ගපේ  ැළ හතරක් ද ස යො ගන්න. 
• එයින් ෙඳුන් 2  ැ  ැළ 2ක් සිටුෙො  හත සොධ  ස යන්න. 

o 1 ෙඳුන - දින තො ජලය පහොඳින් පයොදින් හිරැ එළිය සහිත ස්ථොනය  
තෙන්න. 

o 2 ෙඳුන - ජලය පනොපයොදින් එම ස්ථොනපේ ම තෙන්න. 

දින තො නිරීක්ෂණය  රින්  හත ෙගුපේ ෙඳුපන් අිං ය සටහන් කිරීමට උ පදස් පදන්න. 

ශො ෙල ෙැඩීමට ජලය අෙශය දැයි  රීක්ෂො කිරීම 

දිනය  ැළය  රොණෙත්ත ෙ  ෙතී  ැළය මලොනි  වී ඇත. 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

• ඉතුරැ  ැළ පද ට  හත තත්තත්තෙ ස යන්න. 
o 3 ෙඳුන -   ස් සහිත ෙඳුපන්  ැළෑටිය හිරැ එළිය සහිත ස්ථොනය  තෙන්න. 

සුදුසු  රිදි ජලය පයොදන්න. 
o 4 ෙඳුන -  ස් රහිත ෙඳුපන්  ැලෑටිය තෙන්න. ඉහත ස්ථොනපේ ම තෙො සුදුසු 

 රිදි ජලය පයොදන්න. 

දින තො නිරීක්ෂණය  රින්  හත ෙගුපේ ෙඳුපන් අිං ය සටහන් කිරීමට උ පදස් පදන්න. 

ශො ෙල ෙැඩීමට  ස අෙශය දැයි  රීක්ෂො කිරීම 

දිනය  ැළය  රොණෙත්ත ෙ  ෙතී  ැළය මලොනි  වී ඇත. 

1.   

2.   

3.   

4.   

 



pg. 6 
 

•  ළමු ෙන  රධොන අෙධිපේ දී ( 1, 2 පේේණි) ශො ෙල ෙැඩීමට හිරැ එළිපේ ෙල ෑම 
 රීක්ෂො කිරීමට තණප ොළ සහිත භූියක් ප ොල්  ට්ටකින් ෙසො තෙො සිදු  ළ 
කිරයො ොර ම ද නැෙත දරැෙො හට මතක්  රන්න. 

ප ොල්  ටුපෙන් ෙසො තිබූ ප ොටපස් 
තණප ොළ  හ  ැහැ වී ඇත. 

 

කිරයො ොර ම -  

• පගෙත්තත නිරීක්ෂණය සඳහො දරැෙො පයොමු  රන්න. 
• එහිදී කුඩො  ැළෑටි කිහි යක් ගලෙොපගන ඒමට පයොමු  රන්න. 
•  ැළැටිය ගලවීපම්ම දී එහි මුල් ෙලට ශොනියක් පනොෙන ආ ොරයට ඒෙො ගලෙො ගැනීමට 

උල්  ළ ශක්තිමත්ත ප ෝටුෙක් පහෝ අත්ත මුල්ලුෙක් පහෝ භොවිත  රන අයුරැ ප න්ෙො 
පදන්න. 

•  ැළැටිපේ මුල් පහොඳින් නිරීක්ෂණය  ළ හැකි ෙන පස් මුල් ආරක්ෂො ොරී ෙ පසෝදා 
ගැනීමට දරැෙො හට උදේ ෙන්න. 

• රැස්  ර ගත  ැළෑටි පහොඳින් නිරීක්ෂණයට දරැෙොට අෙස්තොෙ ලෙො පදන්න. 
• මල්, බීජ,  තර,  ඳ, මුදුන් මුල සහො කුඩො මුල්  ැහැදිලි ෙ හඳුනො ගත හැකි  ැළයක් 

පතෝරො ගන්න. 
• එම  ැළපයන් ඉහත එක් එක් ප ොටස් දරැෙොට හඳුන්ෙො පදන්න. 
• රැස්  රගත්ත ඉතිරි  ැළෑටිෙල මල්, බීජ,  තර,  ඳ, මුදුන් මුල, කුඩො මුල් දරැෙොට 

හඳුන්ෙො දී ඒෙො පෙන් පෙන් ෙශපයන් හඳුනො ගැනීමට දරැෙො පයොමු  රන්න. 
•  සුෙ  ඩදාසිය   ැළැටියක් ඇඳ  ැළෑටිපේ ප ොටස් නම්ම කිරීමට දරැෙොට අෙස්තොෙ 

ලෙො පදන්න. 

උදා: 
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5. පැළැටියක යකාටස් 

 

 

 

6. ශාක වලින් මිනිසුන්ට ඇති පරයයෝජන. 
 

• සිසිලස ලෙොදීම. 
උදා: ප ොපහොඹ, කුඹුක්, නුග 
 

• ආහොර ලෙොදීම. 
උදා: ප ොස්, ප ොල්, එළෙළු හො  ලතුරැ ශො  
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• ගෘහ භොණ්ඩ තැනීම සඳහො දැෙ ලෙො ගැනීම. 
උදා: මපහෝගනී, ප ොස්, පත්තක් , බුරැත 
 

• නිෙොස තැනීම සඳහො අමුද්රෙය ෙශපයන් පයොදා ගැනීම. (පදාර, ජපනල්,  රොල, යටලී ෙැනි) 
උදා: ප ොල්, ප ොස්, මපහෝගනී 
 

• ඖෂධ ලෙො ගැනීම. 
උදා: ප ොපහොඹ, හොතොෙොරිය,  ොෙට්ටො 
 

• දර (ඉන්ධන) ලෙොදීම. 
උදා: ඇල්බීසියො, කුරැඳු 
 

• ෙර්ෂොෙ ලෙොදීම හො ජල උල් ත්ත ආරක්ෂො කිරීම. 

 

ශාක වලින් සතුන්ට ඇති පරයයෝජන. 

• අහොර ලෙො ගැනීම. 
 

• ෙොසස්ථොන ෙශපයන් පයොදා ගැනීම. 
උදා: කූඩු තැනීම, පෙන තැනීම. 

 

කිරයො ොර ම - 

පියවර 1: 

• ශො  හො මල්,  තරෙල හැඩ පයොදා ගනිින් විවිධ නිර්මොණ කිහි යක් කිරීමට දරැෙොට 
පයොමු  රන්න. 

• ඒ සඳහො මල්, විවිධ හැඩ සහිත හො පගොපරෝසු ශො   තර ස යො ගන්න. 
• ශො   තර හො මල් ිිස්ටල් පෙෝේ මත විවිධ හැඩ පලස තෙො ඇලවීමට පයොමු  රන්න. 
• අලෙන ලද ශො   තරපේ පහෝ මළ මත පහෝ සිට  ැත්තත ට ( ිිස්ටල් පෙෝේ ඒ  

 ැත්තතට) ප්පල්ට්  රමයට ෙර්ණ ගන්ෙින් නිර්මොණ කිරීමට දරැෙො පයොමු  රන්න. 

පියවර 2: 

• පගොපරෝසු ශො   තර පගන නොරටි  ැත්තත උඩු අතට හරෙො ඒ මත  ඩදාසියක් තැබීමට 
දරැෙොට උ පදස් ලෙො පදන්න. 

•  ැස්ටල් කූරක්  ැත්තත ප රළො ශො   තරය සහිත සීමොපේ අතුල්ලො ශො   තරපේ හැඩය 
මතු ර ගැනීමට දරැෙො පයොමු  රන්න. 

• පම්ම ආ ොරයට ස ස්  රගත්ත ශො   තරෙල හැඩතල පයොදා ගනිින් හො විේධො ොරපයන් 
ෙර්ණ ගැන්වූ ශො   තර පයොදා ගනිින් සත්තත්තෙ රෑ  නිර්මොණයට දරැෙොට අෙස්ථොෙ 
ලෙො පදන්න. 

• සිදු  රන ලද නිර්මොණ  ොසල් ෙොරය ඇරඹීපමන්  සුෙ රැපගන එන්න. 
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කිරයො ොර ම -  

ගස්ෙැල්ෙල විවිධ ස්ෙභොෙයන් හො ඒෙොයින් අ ට අත්තෙන  රපයෝජන/ ලැපෙන පේ පිළිෙඳ ෙ රචිත 
 වි/ ගී ගයනො  රින්  ර ොශනොත්තම  චලන භොවිත  ර වින්දනොත්තම  ෙ ඒෙො ඉදිරි ත්ත 
කිරීමට අෙස්ථොෙ ලෙො පදන්න. පම්ම සඳහො නිර්මොණය  රගත්ත  වි, ගී පයොදා ගත හැකිය. 

උදා 1. 

උසට උසයි ලස්සන යි 
දිගට මල් හැපදයි 
රසට රස යි  ැණි පගොඩ යි 
කිතුල් ගහ අපගයි 

මුහුද අයිපන් ෙැනි ෙැනී 
රැල්ල පදස ෙලයි 
ප ොකුරැ ප ොකුරැ පගඩි පගොඩයි 
උස ම ප ොල් ගහ යි 

අත්තත පුරො  හ  ොට යි 
ඉදුණු පගඩි පගොඩ යි 
ෙත්තත  හළ අඹ ගපේ 
පගඩිත්ත හරි රහ යි 

( ද රචනය -  ජයලත්ත මපනෝරත්තන) 

උදා 2. 

ජම්මබු ගස මපගයි 
ඒත්ත පගඩි අප යි 
පගඩි පගොඩක් නිසො 
අතු නැමී ෙැපටයි 

ඉදුණු පගඩි රස යි 
ඒෙො තද රතු යි 
ප ොකුරැ ප ොකුරැ පස් 
පිපුණු මල් ෙපගයි 

 

• පමෙැනි  වි ගී ගොයනො  ර ගස්ෙල සුන්දරත්තෙය, ගස්ෙැල්ෙල විවිධ ස්ෙභොෙය පිළිෙඳ 
ෙ දරැෙො සමඟ  තොෙහ  රන්න. 

• විවිධ ගස්ෙැල්  රිසරපේ තිබීපමන් අ පේ ෙටපිටොෙ ෙඩොත්ත සුන්දර ෙන ෙෙත්ත, එම 
සුන්දරත්තෙය  ෙත්තෙො ගැනීමට අ  විසින් ගස්ෙැල් ආරක්ෂො  රගත යුතු ෙෙත්ත දරැෙොට 
ප න්ෙො පදන්න. 

• ගස් හො ශරීර ප ොටස් අතර ඇති සෙඳතොෙ  රදර්ශනය ෙන ආ ොරය භූි ො රිංගන 
ඇසුපරන් ඉදිරි ත්ත කිරීමට අෙස්ථොෙ ලෙො පදන්න. 

• තෙ ද ගස්ෙැල් එ ට එතී අතු විහිදුෙින් එකිපන ොට සහපයෝගය දක්ෙන අ ොරයද 
ප න්ෙො පදන්න. 


